
 

E
ls

 b
ú

n
q

u
e

rs
 d

e
 C

a
m

p
ro

d
o

n
 

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI 2011 
24 i 25 de Setembre de 2011 

ORGANITZA 

Mancomunitat de la Vall de Camprodon 
C-38, Pk. 9,600     17867 – Camprodon 
Tlf. 972 740 936 
turisme@valldecamprodon.org 
www.valldecamprodon.org 

COL·LABOREN 

mailto:turisme@valldecamprodon.org
http://www.valldecamprodon.org


La situació geogràfica de la Vall de Camprodon, al límit de la frontera amb França, va convertir aquesta vall en un dels últims reductes 
republicans de Catalunya. El 13 de febrer de 1939, quan la victòria franquista ja era un fet més que evident, els últims soldats de l’exèrcit 
republicà sortien d’Espinavell cap a França travessant  per Coll Pregon. 

Tot i haver guanyat la guerra, per les autoritats franquistes la frontera sempre va ser motiu d’intranquil·litat, calia reforçar-la i protegir-la com fos.  

Coincidint amb la 2a guerra mundial s’accentua encara més la preocupació del règim franquista per tenir ben controlada tota l’àrea fronterera. 
Per una banda, la guerrilla dels “maquis” s’escampa per tot el Pirineu i els enfrontaments i tirotejos entre “maquis” i guàrdia civil són a l’ordre del 
dia. Per l’altra, el fracàs de la campanya a Rússia i el replegament de l’exèrcit alemany cap a l’interior de França són senyals inequívocs de la 
derrota d’un dels pocs suports del règim.  A més, a tot això hi cal afegir l’intent d’envair la Vall d’Aran organitzat pel partit comunista. 

Els maldecaps per al règim es multipliquen i porten a accelerar el plans de fortificar la línia de frontera, bastint fortins al llarg de tot el seu traçat. 

Per alleujar aquesta inseguretat es va començar a construir al llarg dels Pirineus, de d’Irun al Cap de Creus, l’anomenada “Línea P”. La línia 
Pirineus era un eix defensiu format per milers de búnquers enllaçats, que havia de permetre a Espanya defensar-se d’un atac extern, ja fos de 
l’exèrcit republicà exiliat, dels guerrillers “maquis” o bé dels aliats. Tot i que mai es van arribar a utilitzar, aquesta estructura fins fa poc anys era 
encara secret militar i, a nivell tècnic, encara avui se’n desconeixen molts aspectes. 

A la província de Girona aquesta línia es coneix popularment com la “Línea Gutiérrez”, pel cognom d’un coronel dels enginyers militars encarrregats del disseny d’aquest 
tram, Manuel Duelo Gutiérrez. El plantejament inicial pretenia construir 10000 fortins però al final només se’n van arribar a fer uns 5.000 i mai s’hi va arribar a desplaçar 
tropes. 

Així doncs, s’inicia una obra colossal, i es comencen a contruir xarxes de fortins que s’escampen al voltant de les vies d’accés i de sortida dels pobles, així com entorn dels passos de muntanya. Són 
construccions militars molt diverses, des de senzilles estructures per contenir fusells  i metralladores fins a complexos refugis amb xarxes de túnels subterranis o búnquers preparats per amagar canons 
antitancs o antiaeris. 

L’esforç, econòmic i humà, que comporta aquest eix defensiu és enorme i encara més en un país en plena postguerra. A nivell de capital humà, construir tot aquest arsenal de búnquers va comportar 

l’intercanvi de soldats d’infanteria per enginyers. A nivell logístic, l’escassetat de ferro i ciment es va agreujar encara més, ja que per edificar aquests fortins en calien quantitats enormes, i tot això va fer 

emergir el mercat negre, “l’estraperlo”, de tots aquests materials.de construcció.  

Malgrat tots els esforços, el projecte desproporcionat de la línia P es 
va aturar al 1948 amb l’obertura de la frontera per part de França i 
l’alleujament de les mesures contra el règim franquista a nivell 
internacional. 

Al 1956 només queda a Camprodon una companyia d’enginyers sota 
el comandament del capità Laguna, amb la missió de vigilar i 
conservar tot aquest arsenal de búnquers.   

Els nombrosos fortins modifiquen el paisatge de la vila en tots els 
sentits, fins a l’extrem que qualsevol nou permís d’obres per construir 
fora del nucli urbà de la vila s’ha d’enviar a Madrid i ha de ser revisat 
pel Ministeri de la Guerra. 

Finalment quan la companyia d’enginyers marxa de Camprodon 

comença un procés d’abandonament i degradació imparable de tots 

aquests búnquers.   

No obstant encara al 1969 l’exèrcit en farà un inventari, amb una 

revisió completa, i als anys 80 s’examinen molt més superficialment i 

ja per última vegada. 


