Les obres de restauració del castell de Montjuïc treuen a la llum el bastió de 1640

Descobert el fortí de la Guerra dels Segadors
El fortí, aixecat només en 30 dies per fer front a les tropes castellanes, es podrà
visitar a partir de la primavera

Redacció
Barcelona | Actualitzada el 30/12/2010 16:02
Les obres de restauració del castell de Montjuïc han posat al descobert el fortí que el
1640 van aixecar les autoritats catalanes per fer front a les tropes castellanes enviades
pel comte duc d'Olivares, privat de Felip IV. El fortí va ser aixecat en 30 dies i, el l 26
de gener de 1641, quan els soldats de Felip IV van envestir la muntanya de Montjuïc:
"Les tropes catalanes van poder vèncer l'atac de les tropes castellanes, formades per
20.000 homes", segons ha explicat el cap d'arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona,
Ferran Puig. Aquest escenari de la Guerra dels Segadors, però, va ser enderrocat en el
moment de la construcció de l'actual castell a mitjans del segle XVIII.
La descoberta de les restes del fortí, però, no ha estat fortuïta. Segons Puig, ja es
tenien indicis de l'existència d'aquest fortí, per documentació escrita, però mai s'hi
havia excavat per localitzar-los. En els seus orígens, el fortí tenia un perímetre
quadrangular i envoltava una antiga torre de guaita que des de l'època medieval es
trobava situada dalt de la muntanya de Montjuïc. Cadascuna de les cantonades estava
reforçada per un petit baluard i el conjunt estava envoltat per un fossat perimetral. Un
dels elements que millor ha resistit el pas del temps és una de les parts exteriors del
baluard de la zona sud, amb una altura de metre i mig, al costat d'una petita cisterna.
L'objectiu de l'Ajuntament és que aquesta troballa es pugui integrar a la sala 15 del
castell i sigui accessible al públic. Les excavacions continuaran els propers mesos i no
es descarta localitzar tot el perímetre de l'antic fortí en els propers mesos.
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