
FULLETS HISTÒRICS FRANCESOS, 
DE TEMA GIRONÍ, 

A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
TOLOSA DE LLENGUADOC 

PEP VILA 

En els darrers anys molts historiadors, des de diverses òptiques i mèto
des, han començat a interessar-se pels fullets, els impresos, els plecs solts que, 
escrits majoritàriament en català i castellà, donen molta informació sobre els 
moments cabdals de la història de Catalunya. La seva temàtica, lluny de ser 
reduïda, abraça també molts altres camps de recerca i d'actuació. El ventall és 
més ampli: sermonaris, privilegis, disposicions legals, literatura de canya i de 
cordill, coronacions, funerals, avisos, notícies, successos, catàstrofes naturals, 
etc. Tots són, en definitiva, mostres de la primitiva premsa hispànica. Quan ens 
referim a aquest tipus de col·leccions hom pensa ràpidament en el famós 
Catalogo de Obras en Lengua Catalana de Marià Aguiló (Madrid 1923); el 
Catalogo de la col·lecció de fullets Bonsoms (Barcelona, 1974), la Biografia 
de Cataluna. Notaspara su realización (1481-1765) (Madrid, 1980) de María 
del Carmen Simón Palmer, entre molts d'altres treballs. Darrerament comptem 
amb el recull de fullets provinents de la Biblioteca Nacional de Lisboa publi
cats pel catalanòfil Henry Ettinghausen, Notícies del segle XVH: La Premsa a 
Barcelona entre 1612 i 1628 (Arxiu Municipal, Ajuntament de Barcelona, 
2000, 605 pàg.). En 1993 aquest historiador ja va editar en quatre volums, una 
meritòria replega de plecs propagandístics relacionats amb la Guerra dels 
Segadors. Malauradament hi ha encara molts buits per cobrir. A la Biblioteca 
Lambert Mata de Ripoll, a la del Palau de Peralada, a la Biblioteca Municipal 
i als Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals de Perpinyà, al fons Vallat 
de la Biblioteca Muncipal de Montpeller, etc, hi ha moltes col·leccions d'a-
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questes relacions encara poc explotades. 
Amb motiu d'una breu estada que vaig fer a la Biblioteca Municipal de 

Tolosa de Llenguadoc, vaig tenir l'oportunitat de prendre nota i de consultar 
una petita col·lecció de plecs francesos dels segles XVIIIXVIII que informen 
sobre els progressos de les campanyes militars a les comarques gironines que 
la premsa de l'època, al servei de la monarquia, s'encarregava de difondre. De 
la mateixa manera que a Catalunya circulaven moltes gasetes castellanes, 
plecs catalans, traduccions de fullets francesos, a Tolosa de Llenguadoc s'im-
primien, en francès, fullets imformatius sobre temes espanyols i catalans que 
no deixaven de ser informes més o menys oficials sobre la història del 
moment, victòries, els progressos de l'armada francesa en diverses operacions 
militars en les quals l'Empordà, el Ripollès o la Cerdanya eren els principals 
escenaris de la guerra. Al segle XVII i XVIII la impremta és una eina de divul
gació, de provada eficàcia, que els poders del moment s'encarreguen d'utilit
zar per a fins propagandístics. Aquestes relacions escrites en prosa, van il·lus
trades amb gravats o marques d'impressor. Són fullets que expliquen determi
nats fets bèl·lics des del punt de vista i òptica de r"enemic", l'exèrcit francès 
que cobria el Rosselló, Occitània, Provença, etc. També hi ha notícies del ressò 
que esdeveniments com ara la Guerra de Successió, podien tenir al país veí. 
Per a la història de la ciutat de Girona és interessant la Relation de la prise de 
Girona par l'Armée du Roi commandée par le Duc de Noailles [24 de gener 
de 1711]. El 1710 Adrien-Maurice de Noailles (París 1678-1766), tercer duc 
de Noailles, fou nomenat cap de l'exèrcit francès a Catalunya i va assetjar 
Girona fins que va ocupar-la el gener de 1711. 

La relació de fullets examinats, amb la cota arxivística corresponent, és 
la que segueix. Naturalment hi ha en aquesta biblioteca moltes altres relacions, 
en francès, sobre d'altres temes d'interès hispànic: la batalla d'Almansa; la 
presa de Barcelona en 1697; entrades d'embaixadors francesos a Madrid; gue
rres d'Espanya contra Portugal; el setge de Ceuta de 1720, etc, que no són 
objecte d'atenció en aquesta breu nota informativa. 

- Relation de Varrivé de l'armée navale du roy au Cadaquiez en 
Catalogne.- Tolose, 1641, 8è, FAC 1758 (87). 

- Relation du progrés de l'armée navale du roy dans la coste de 
Catalogne du 24 avril 1641.- Tolose, 1641, 8°. RÉS. D. XVII 781 (48). 

- La prise de diverses places en Catalogne. -Tolose, 1667,4°. R\C 292 (71). 
- La prise de la ville de Livia en Catelogne.- Tolose, 1667, 4". FAC 292 

(75). 
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- Relation du siège et de la prise de Campredon en Catalogne- Tolouse 
[1689], 4rt-BrFAC 216. 

- Relation de la prise de Girona.- Tolouse [1711], 4rt, FAC 111 (18). 

LATIO 
||arriuéede l'Armée 
pttaleduRoyauCa-
|quiezen Catalogne. 

Í0if4iffé pàmMonfe^iiT 

t&·qmiígiemildargesJeélf. 

A T o Up'S E, 
l.iJ.Coiovn2,Imprimíur ordinair» 
'·í8oy,*d*l·yBÍi«ifití. i<4i. ' 

RELATÍON 
D E L A P R I S E 

D E GIR O N E . 
Par l'Armcc du Roi commandce par M. Ic Duc 

de Noaillcs. 

A T O U L O U S E ; 
' G I K C u U D E - G i L i E S L E C A M U S , Iinprimçut (W 

Roi , i la Portcric. 
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R E L A T I O 
D U SIEG E 

I' R I S P. 

DE CAMPREDON 
E N C A T A L O G N E í 

Avec ladéfaitedes MiqueleCsEfpagnols, 
par TArmée de France commandée 

par Mr. le Duc de Noailles. 

A T O U L O U S E , 
Clicz ] . BOUOE , im[Jri;iKur <iii Roi , des Hiatí de i^ 

Ptovincc <•; Lsnniícdoc , do rUnivcrnrc , de la Coiir, 
òiiCicií;é & da País dcToix. 

^ I' í L- !• !. P. M 1 S S 1 C N-: 

L A P R í S E 
D E LA V I L L E 

D E L I V Í A 
E N CATELOGN-E , PAR 
fArméc du Roy commandée par Jc 
Duc de Noailles. Avec le Sicge de 
Coulange. 

^JemHf U con·utrlïonilu Comte dt Hchtnloi;: Etl'Qr-
drein Roy d'Efpugnc, portant injonOion i tom 

Fnnçsis defirtir dt fin RtyMm. 

k T O t O Í Ï 
I.S#tDliíÍErlfKll CoJl.gedcsPP.i^'rCoaip.giilf ^eir^SV!, 1*57 

Jttiiic u L'fií ^itj'r^': I ^ * ^ ^ l . 
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