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INFORMACIÓ I ENLLAÇOS  

 
Consell Departamental dels Pirineus 
Orientals 
24 quai Sadi Carnot  
66009 - Perpignan Cedex 
Tel. +33 4 68 85 85 85 
 
Fortalesa de Salses 
Tel. +33 4 68 38 60 13  
forteresse.salses@monuments-
nationaux.fr  
 
 

Associació «Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban» [Xarxa dels 

Paratges Principals de Vauban] 

 Tel. +33 3 81 87 82 18 
  
 
Fonts i bibliografia 
L’Encyclopédie du Pays Catalan, Ed.  
Privat, Le Guide du Patrimoine 
Languedoc Roussillon, Ed.  
Hachette, La forteresse de Salses, Ed. 
du Patrimoine, Dépliant La Route 
Vauban, Yves Hoffmann, 
Les fortifications de Vauban, Alain 
Ayats, Collection Routes et Chemins, 
Ed.  Trabucaire, Vauban et le Pays 
Catalan par Jean Reynal amb 
fotografies de Michel Castillo, Ed.  
Privat 
 
Enllaços  
www.tourisme-
pyreneesorientales.com  
www.monuments-nationaux.fr  
www.sites-vauban.org  

 

 
 
El 1659, després de la signatura del Tractat dels Pirineus, els comtats de la Catalunya 
Nord (el Rosselló-Vallespir-Conflent-Capcir i una part de la Cerdanya) cauen sota 
l’autoritat del Rei de França.   
A partir d'ara, la línia que separa el Regne de França i Espanya ja no passa per sobre 
les Corberes, si no pels Pirineus.  Salses, que protegia l'antiga frontera del costat 
espanyol, perd la seva importància estratègica.  Del 1659 al 1667, Lluís XIV s'interessa 
poc per la defensa del Rosselló.  El 1669, la revolta contra la instauració de la gabella, 
coneguda com la “revolta dels angelets de la terra”, incita el poder a reforçar la 
defensa de Vilafranca de Conflent.  Efectivament, aquest aixecament va posar en 
evidència la importància del control del Vallespir, com també del Conflent, obert sobre 
la plana del Rosselló.  En aquell moment, Lluís XIV va decidir conservar el Rosselló i 
dotar-lo d’un sistema defensiu invulnerable.  El 1679, Vauban visita la província i 
estableix el projecte d’una àmplia plaça forta, situada a les portes de la Cerdanya, que va 
anomenar Mont-Louis [Montlluís] i que serà ràpidament construïda per nombrosos 

treballadors presidiaris forçats.  Si a Vilafranca es tracta sobre tot de construir un fort (el 

Fort Libèria), a Cotlliure, només es van fer alguns arranjaments.  A Prats de Molló, 
l’enginyer suggereix d’augmentar l’altura de les muralles de la ciutat i d'engrandir el Fort 

Lagarde.  Per a Bellegarde [Fort de Bellaguarda], al Pertús, la nova frontera s’inspira d’un 
projecte espanyol i dibuixa una àmplia fortificació.  A Portvendres, planeja encetar unes 
obres considerables.  Però el seu projecte més ambiciós va ser el que concerneix 
Perpinyà.  Efectivament, el 1680 projectà la modernització de la plaça forta, reforçant 
les fortificacions existents per aïllar la vila del seu entorn.  Tanmateix, degut a diversos 
motius geopolítics, les obres no es van pas acabar.  
 
VAUBAN, 4 viatges al Rosselló  
 
El 1678, a la mort del cavaller de Clerville, Sébastien Le Preste, el Marquès de Vauban 
(1633-1707), es converteix oficialment en el comissari general de les fortificacions del 
Regne.  En realitat, ja exercia aquesta funció des del 1668.  Treballador infatigable, 
pentinarà França per visitar les places fortes, inspeccionar les obres, establir projectes i 
plans.  Va fer quatre viatges al Rosselló (1669, 1679, 1680 i 1686).  Tot i que de vegades 
es tingui tendència a exagerar el seu paper, la majoria de les places fortes construïdes 
sota el regne del Rei Sol porten la seva marca.  
 

 Any 2007:  Celebració del Tercer Centenari de la mort de Vauban 
 
 Any 2008: Montlluís i Vilafranca de Conflent es registren a la llista del 

Patrimoni Mundial de l’UNESCO 
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ARQUITECTURA MILITAR 

On trobar arquitectura militar als Pirineus Orientals? 
 

 
 Amélie-les-Bains [Els Banys d'Arles i Palaldà]:  El 

Fort d’Amélie (segle XVII) És un element del sistema 
de defensa fronterer, realitzat per Vauban per 
bloquejar la ruta d'accés cap a Espanya.  (Privat) 

 Castelnou [Castellnou dels Aspres]: Poble fortificat, 
fundat poc abans del 994.  Recinte fortificat que data 
del segle XIII.  Torre de senyals exterior a les muralles.  
Castell del segle XI.  

 Céret [Ceret]: Vestigis del recinte fortificat del segle 
XIV, els bulevards que voregen el recinte es destaquen 
pels seus plàtans.  Casa i Porta de França (Plaça de la 
República, sobre la torre de la ciutat, al nord-oest), 
casa de mitjans del segle XIX que recobreix la porta de 
França, porta nord del recinte fortificat.  

 Collioure [Cotlliure]:   Castell anomenat “dels 
Templers”, antiga residencia d’estiu dels Reis de 
Mallorca, actualment està inclòs en un recinte del segle 
XVII.  Fort Saint-Elme [Castell de Sant Elm]: construït 
el 1654 per Charles Quint Fort Miradou (segle XVII), 
propietat militar.  

 Corbère [Corbera]:  Castell del segle XII (privat) 
 Ille-sur-Têt [Illa del Riberal]:  El recinte fortificat d'Illa, 

bastit al segle XIV, conservat en bona part i sovint 
dissimulat per les cases adossades a les muralles.  
Encara es poden veure tres portes i diverses seccions 
de les muralles amb camí de ronda.  

 Les Cluses [Les Cluses]: Vestigis del Fort Romà i de la 
ciutadella visigòtica anomenada “Castell dels Moros”.  

 Maury [Maurí]: Castell medieval de Queribus (últim 
refugi dels càtars a la regió de les Corbières 
[Corberes]).  

 Montalba-le-Château [Montalbà del Castell o de la 
Frontera]: Castell del segle XII.  (Privat) 

 Mont-Louis [Montlluís]: Fortalesa militar, muralles, vila 
fortificada:  Segle XVII.  Antiga plaça forta construïda 
per Vauban.  Accessible al públic tot l’any.  (UNESCO) 

 Perpignan [Perpinyà]:  Palau dels reis de Mallorca 
(segles XIII-XIV).  Antiga residència dels reis de 
Mallorca.  Situat al centre de la ciutadella (restes 
importants dels recintes realitzats pels enginyers de 
Carles V i de Vauban).  És el monument més important 
de Perpinyà i un dels testimonis més notables de 
l'arquitectura civil i militar medieval del Sud de França.  
El Castellet (Casa Pairal), fi del segle XIV-segle XV.  Va 
ser primer porta de la vila, després presó i avui seu del 
Museu Català de les Arts i Tradicions Populars.  
 

 

 Le Perthus [El Pertús]:  El Fort de Bellegarde [El 
Castell de Belleguarda], segle XVII.  Edificat per 
Vauban.  Una de les obres més notables de 
l'arquitectura militar del Rosselló.  Es pot visitar durant 
la temporada.  

 Prats-de-Mollo/La Preste [Prats de Molló i La 
Presta]: Vila circumdada per les muralles que Vauban 
va reforçar.  Fort Lagarde.  Accessibles tot l’any.  

 Salses-le-Château [Salses]:  Fortalesa de Salses:  
Segles XV-XVI.  Exemple rar d'arquitectura militar de 
transició.  

 Villefranche-de-Conflent [Vilafranca de Conflent]:  
Vila fortificada (recinte del segle XI).  Muralles, Fort 
Libèria, nombroses cases antigues.  (UNESCO) 

 Vinçà [Vinçà]: Vestigis de fortificacions i, al poble, 
cases d’entramat de fusta.  Notable església 
fortificada, de l’època medieval, Saint Julien i Sainte 
Baselisse.  

 A tot el Departament: nombroses torres de guaita:  
Torre de la Massane, de Madeloc, de Tautavel, cinturó 
dels forts de Portvendres.  
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