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La batalla del Ter 
 
Els rius, barreres naturals per al pas dels exèrcits, solen donar nom arreu a 
greus episodis d’armes. El Ter no és una excepció. La Història parla, 
efectivament, d’una “batalla del Ter”, inscrita en el llarg context de la 
Guerra dels Trenta Anys entre Lluís XIV de França i Marianna d’Àustria, la 
vídua de Felip IV d’Espanya. En un moment compromès, el Rei Sol arriba a 
proposar la pau tot oferint el retorn del Rosselló i de la Cerdanya francesa a 
canvi dels Països Baixos i del Franc Comtat. Però els espanyols, 
inconcebiblement, prefereixen continuar la guerra: d’aquella estranya 
contesa, Girona en pagarà els plats trencats. /  El mariscal francès Duc de 
Noailles mana un exèrcit que del Rosselló estant va i ve amb fortuna diversa 
des del 1676 sobre el territori peninsular. L’any 1694 la invasió pren més 
volada, i els francesos, després d’ocupar Roses i Figueres, se situen al llarg 
del Ter, de Verges a Torroella. A l’altra banda del riu es fan forts uns vint 
mil espanyols, manats pel Duc d’Escalona, potser massa refiats de la 
barrera fluvial: el cas és que el 27 de maig Noailles travessa el riu amb 
20.000 soldats i, a l’alçada de Gualta, agafa els espanyols per sorpresa: ni 
tan sols tenen esma de lluitar. Només dos terços comanats per Josep Borrell 
poden retirar-se a temps fins a Girona. La victòria francesa costa a l’exèrcit 
espanyol 5.000 baixes entre morts i ferits, 3.500 presoners i la pèrdua total 
d’armes i bagatges. El país, trencada la frontera de l’aigua, queda obert a la 
invasió. L’endemà mateix del pas del Ter es rendirà Girona. Pel tractat de 
Ryswick, signat aquell mateix any, seran tornades a Espanya Barcelona, 
Girona i Roses, però es confirmarà l’annexió del Rosselló a França i es 
perdran definitivament les possessions espanyoles als Països Baixos i al 
Franc Comtat.  /  Orgullós de l’èxit, el rei Sol ordena la fosa d’una medalla 
commemorativa: el riu, simbolitzat per un vell caigut, és trepitjat per l’efígie 
de la Victòria i rodejat per una orla: “Victoria celtiberica. Trans Pyreneus 
(sic) ad Teram Fluvium.” El fet es pot reviure també en un esplèndid gravat 
francès, que descriu amb imatges de gran vivacitat la formació dels dos 
exèrcits i les fases i els moments de la batalla. Però la crònica més emotiva 
d’aquella llarga jornada l’escriurà modestament un capellà de Torroella a les 
pàgines del seu Registre Parroquial. Després d’anotar amb detall el nombre 
extraordinari d’enterraments d’aquell dia, se sentirà cridat a afegir-hi una 
“Nota per memòria”:   /  “Als vint-i-set del mes de maig de  l’any 1694, 
entre quatre i cinc de la matinada, l’exèrcit de França passà el riu Ter prop 
del pont de la present vila, i tingueren una sangrienta pelea amb l’exèrcit 
d’Espanya on moriren moltes persones de qualitat i en quedaren de ferits 
molts en esta vila; i estant actualment peleant, un raig de foc a modo de 
sageta o espasa es va veure en l’aire, el qual senyal jo, el doctor Jacint 
Roure, prevere i sagristà, des de la teulada de la nostra parroquial església 
vaig veure junt amb moltes altres persones que estaven en ma companyia; 
senyal sens dubte fou de la gran desgràcia que succeí en molts llocs i 
cementiris, els quals foren saquejats sense perdonar esglésies i sagraris. 
Nostre Senyor per sa infinita misericòrdia ens vulgui donar una bona pau i 
quietud i guardar-nos de tantes desditxes com comporten les guerres.” 
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NOAILLES (Anne-Jules, duc de), maréchal en 1693. Il se signala en 
Espagne, où il gagna la bataille du Ter. Mort en 1708.  

 ? Anne-Jules, duc de Noailles, maréchal de France (1650-1703). ? Portrait 
anonyme. (Base Joconde du Ministère de la Culture) 
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Quincy, Charles Sevin, marquis de, Histoire Militaire du Regne Louis 
Le Grand, Roy de France, Paris, Denis Mariette, 1726 
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