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El Triunfante està consi-
derat com una de les mi-
llors peces nàutiques del
patrimoni arqueològic
subaquàtic. Xavier Nieto,
director del CASC, expli-
cava a aquest diari que la
tasca que han fet en aquest
derelicte ha estat delimi-
tar-lo i fer-ne un plànol de-
tallat. L’estudi vol esbri-
nar què es va importar de
la tècnica anglesa de cons-
trucció i què es va mante-
nir de la tradició espanyo-
la. El vaixell està a quatre
metres de profunditat i hi
han estat treballant bona
part del mes de maig. Les
tasques de recerca les re-
prendran a finals d’agost i
durant unes tres setmanes.
Pel que fa al contingut del
Triunfante, actualment és
força escàs, ja que va ser
fortament espoliat entre
els anys seixanta i setanta
del segle XX. Algunes
d’aquestes peces van po-
der ser recuperades i ac-
tualment s’exposen al Mu-
seu Marítim de Barcelona.
Així s’hi pot veure part
d’una roda, amb diferents
gravats a la fusta, un canó i
diferents projectils, entre
altres peces.

Una d’espies
La història del Triunfante
és gairebé novel·lesca. El
seu final se situa a Sant Pe-
re Pescador, però els seus
inicis els hem d’anar a
buscar a les Drassanes Re-
ials de Londres, passant
pel Ferrol i per unes quan-
tes batalles navals arreu

del món.
El nom d’aquesta nau va

estretament lligat al de
Jorge Juan, que era guàr-
dia de Marina i va acabar
sent un espia oficial de
l’Armada espanyola a An-
glaterra. Al març de 1749
Jorge Juan va ser enviat a
Londres amb un nom fals,
el de Míster Josues. Hi
anava en diferents mis-
sions secretes per encàrrec
del marquès de l’Ensena-
da. El més important era
que aconseguís tot el ma-
terial possible sobre com
construïen els seus vai-
xells de guerra els angle-
sos.

Necessitaven tota mena
d’informació i, a més, ha-
via d’aconseguir portar a
Espanya experts construc-
tors de vaixells i d’altres
elements de les naus. Jor-
ge Juan es va convertir,
doncs, en un agent secret i
després va ser el dissenya-
dor del primer vaixell mo-
dern amb tècniques copia-
des dels anglesos. Passava
informació en cartes a tra-
vés de claus numèriques i,
finalment i després d’ha-
ver aconseguit subornar
una cinquantena de tècnics
perquè anessin a construir
a Espanya, va haver d’es-
capar d’Anglaterra per la
costa francesa disfressat
de mariner.

1756-1795
Després de tot el procés
d’espionatge i de més
d’una picabaralla entre els

membres de l’Armada so-
bre com s’havia de cons-
truir el vaixell i, especial-
ment, sobre el fet de man-
tenir alguns elements pro-
pis de la tradició construc-
tiva espanyola, l’1 de fe-
brer de 1756, Francisco de
Orozco, comandant gene-
ral del Ferrol, informava a
la Secretaria de Marina
que s’havia botat al mar, a
les drassanes d’Esteiro, el
navili de guerra batejat
com a Triunfante. El pri-
mer destí del vaixell va ser
el departament de Carta-

gena. Des d’allà i durant
gairebé quaranta anys va
servir de nau de guerra ar-
reu.

Va ser a Nàpols. Va par-
ticipar en diferents bom-
bardejos contra Gibraltar,
i al 1782 va prendre part en
el combat del cap Espartel.
Per ordre del rei Carles III,
el 1784 forma part d’una
esquadra a les ordres del
brigadier Gabriel de Aris-
tizabal, la missió del qual
va ser navegar cap a Tur-
quia i aconseguir un trac-
tat, objectiu que es va

aconseguir. L’esquadra la
formaven el navili Triun-
fante, amb 68 canons i co-
mandat per Sebastián Ruiz
de Apodaca; el navili Pas-
cual amb 74 canons i co-
mandat per Francisco Ja-
vier Winthuysen; la fraga-
ta Clotilde de 26 canons,
comandada per Bartolomé
Ribera i la fragata Magda-
lena, també de 26 canons,
comandada per Juan Ma-
ría de Villavicencio.

El 1795, el seu últim
any, formava part d’una
esquadra amb el San Dá-
maso, San Antonio, San
Julián, San Francisco de
Asís i altres. Estaven en la
divisió comandada pel ti-
nent general Gravina, que
actuava en el Mediterrani.

Final trist
Després d’haver participat
en tantes batalles i com-
bats, el seu final va ser
molt més simple. El 5 de
gener de 1795 un fort tem-
poral li trenca l’amarratge
i després d’evitar l’enfon-
sament, el seu comandant
provoca una maniobra per
embarrancar-lo, davant
del testimoni de tota l’es-
quadra de Gravina. Això
va permetre que el coman-
dant es deslliurés de ser
objecte d’un consell de
guerra. Així mateix, dels
800 infants que hi havia a
bord, tots van sobreviure.

Després de l’enfonsa-
ment, el capità del Triun-
fante Yáñez, va ordenar
que es recuperés part de
l’artilleria del vaixell.

Els arqueòlegs del CASC estudien la
nau «Triunfante» a Sant Pere Pescador

El vaixell bèl·lic es va enfonsar a final del segle XVIII després d’un temporal de mar

Algunes restes del Triunfante han estat recuperades i s’ex-
posen actualment al Museu Marítim de Barcelona, com
aquest tros de roda. / MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

● Els arqueòlegs del Centre d’Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya-Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya (CASC-MAC) han estat rea-
litzant un estudi de camp en el derelicte del vai-

LAURA PORTAL / Sant Pere Pescador xell de guerra Triunfante. Aquesta nau del se-
gle XVIII està enfonsada davant les costes de
Sant Pere Pescador, després que un temporal
obligués el seu capità a fer-lo embarrancar.
L’interès del Triunfante va més enllà del fet

que estigui enfonsat. Es tracta del primer vai-
xell de guerra que es va fabricar a l’Estat espa-
nyol amb tècniques de construcció angleses i
amb una història al darrere en què s’hi inclouen
fins i tot espies de l’època.

L’Institut Ramon
Llull i la Sala
Beckett porten
dramaturgs
catalans a Milà
● Barcelona. L’Institut
Ramon Llull (IRL) i la
Sala Beckett de Barce-
lona organitzen conjun-
tament un cicle de lec-
tures dramatitzades a
Milà, coincidint amb la
temporada al Piccolo
Teatro milanès de
Chióve (la producció
italiana de Plou a Bar-
celona) del jove drama-
turg Pau Miró. El pres-
tigiós Piccolo acull la
producció italiana es-
trenada en un festival a
Nàpols, l’octubre pas-
sat. Lluïsa Cunillé amb
Après moi, le déluge,
(Després de mi, el dilu-
vi) va obrir el cicle ahir
al vespre. El 16 de juny
es llegirà El temps de
Planck, de Sergi Bel-
bel, i dijous 19 de juny
es farà una nova lectura
dramatitzada de City/
Simcity, un text del jove
Jordi Casanovas que,
precisament, l’està re-
presentant aquests dies
al Club Capitol de Bar-
celona. / J.B.

La Fundació Dalí
nega tot tipus de
credibilitat a Stan
Lauryssens
● Figueres. La Fundació
Gala-Salvador Dalí va
fer públic ahir un co-
municat per remarcar
que el contingut del lli-
bre Dalí y yo, de Stan
Lauryssens, així com
les seves recents mani-
festacions en diferents
mitjans, «no mereixen
la més mínima credibi-
litat, i tan sols poden
entendre’s com una
campanya que, utilit-
zant l’escàndol fàcil,
busca únicament la pro-
moció del llibre esmen-
tat i del projecte cine-
matogràfic que es pre-
tén realitzar», per la
qual cosa la fundació
«exercitarà les accions
legals que correspon-
guin» contra el marxant
belga. Avui Lauryssens
oferirà una roda de
premsa a la seu d’Edi-
ciones B per presentar
el polèmic llibre de me-
mòries, que s’està
adaptant al cinema amb
Al Pacino en el paper de
Dalí. «Ens sembla la-
mentable que la perso-
na i l’obra de Dalí es ve-
gin tan injustament
maltractats», afegeix el
comunicat. / X.C.

● La guerra de pintura, un
joc habitual entre execu-
tius estressats que prete-
nen millorar la seva convi-
vència i que consisteix a
disparar amb metralletes
boles de pintura en una
mena de guerra simulada,
és la base de l’argument de
Paintball, l’opera prima
del director barceloní Da-
niel Benmayor, un film de
terror i sang proper al gore

que es roda aquests dies a
la serra de Collserola, a
Barcelona.

La pel·lícula comença
quan vuit persones
s’apunten a disputar una
partida d’aquest joc molt
diferent a les altres, ja que
d’una banda no coneixen
els companys de l’equip i
tampoc l’espai on es des-
envolupa el joc perquè els
porten a un bosc descone-
gut amb els ulls embenats.

Poc després d’haver co-
mençat la partida, els juga-
dors s’adonen que algú els
està seguint i matant de ve-
ritat un a un.

El director de la pel·lí-
cula explica que «els per-
sonatges són molt dife-
rents», i el fet que no es co-
neguin «fa que surtin es-
purnes entre ells». Pel di-
rector, la gràcia de la pel-
lícula és que el personatge
que acaba sobrevivint a

aquesta sanguinària parti-
da de guerra de pintura «és
qui menys t’esperes, l’an-
tiheroi o antipersonatge»,
i, en canvi, «el que penses
que sobreviurà per les se-
ves qualitats físiques és el
que acaba morint». Gran
part del film «està rodat en
pla seqüència» perquè així
«no hi ha talls ni trampes, i
això dóna més credibilitat
a la trama, ja que es grava
en temps real».

El rodatge de la pel·lícu-
la, desenvolupat també a
Castellar de n’Hug (Ber-
guedà), s’ha fet íntegra-
ment en anglès ja que s’es-
pera que tingui una gran
repercussió internacional.
Alguns dels actors que hi
participen són Jennifer
Matter, Patrick Regis,
Brendan Mackey, Neil
Maskell, Claudia Bassols,
Ana Casas, Iaione Pérez i
Josep Seguí, entre altres

Daniel Benmayor roda a Collserola un
film de terror inspirat en el joc del «paintball»
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