
La línia de fortificació
dels Pirineus espanyols

Per Louis Estéva

Una impressionant línia de fortificació
A la vall del Segre, entre Puigcerdà i la Seu d’Urgell, hom pot veure una vasta xarxa de
fortificacions que porta el nom de la Línia P. Malgrat la importància dels treballs realit-
zats, es troba poca informació pel que fa a la seva concepció.
Tres apassionats per la història, Jean Louis Blanchon, Louis Estéva i Pierre Serrat han
dut a terme recerques meticuloses a fi de penetrar en aquests misteris. Han recollit
pacientment els testimonis de la població local i dels soldats espanyols destinats a la
Cerdanya avui en dia. S’han pogut beneficiar de l’ajuda del capità general Antonio
Martínez Teixidó, del coronel d’enginyers Arcadio del Pozo y Senillosa i de la senyora
Isabel Montobbio Jover de Dalmases, Vídua Dalmases. Gràcies al seu suport, han tin-
gut accés als arxius de Jefatura de Ingenieros de la IV Región Militar i als dossiers de
la línia Pirineus. 
Entre els documents inventariats es troba la carta sinòptica dels centres de resistència
dels Pirineus Catalans, plànols i descripcions de cada búnquer –n’hi ha 10.000 sobre
tota la frontera francoespanyola. Els “Estados de las obras” eren redactats dues vega-
des al mes sota la forma d’una carta que detallava el nombre de dies i el treball necessa -
ri per la construcció d’un búnquer. A partir d’aquesta documentació, han pogut respon-
dre a algunes de les preguntes que planteja aquesta  imponent línia de fortificació.
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RESUM: La línia de fortificació dels Pirineus
es panyols
Breu estudi sobre la línia anomenada Gutiér -
rez, construïda als voltants de 1940 pel règim
franquista. L’autor analitza la part dels Piri-
neus propera a Andorra i hi aporta plànols.
Paral·lelament, recerca la raó d’aquesta cons-
trucció.

RESUMEN: La linea de fortificación de los Piri-
neos españoles
Breve estudio de la llamada “Línea Gutiérrez”,
construida en los años 1940 por el régimen
franquista.

El autor analiza el sector del Pirineo próximo
a Andorra. Aporta planos y busca las razones
de su construcción.

RÉSUMÉ: La ligne des fortifications des Pyré-
nées espagnoles
Brève étude sur la ligne dénommée “ Gutiér -
rez “, construite aux environs de 1940 par le
régime franquiste. L’auteur analyse la partie
des Pyrénées proche de l’Andorre, y appor-
tant même des plans. Parallèlement, il recher-
che la raison de cette construction.
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Datació de la línia dels Pirineus
Els testimonis militars daten els primers plans de la línia a la tardor de 1942, període
que correspon a l’ocupació alemanya de la zona sud de França. Cap document no pot
confirmar aquesta datació, però l’elaboració minuciosa dels plans dóna crèdit a aques-
ta idea.
La línia va començar les obres el 1944 i van durar fins al 1946. A partir de 1947 les traces
d’obres disminueixen, per a desaparèixer completament després de 1948. El cos d’en-
ginyers roman en aquesta plaça fins al 1957 i realitza obres civils com l’obertura de carre-
teres o la instal·lació d’una línia telefònica entre Berga i Sant Llorenç de Morunys.

Configuració de la línia dels  Pirineus 
Unes desenes de fortins dispersats sobre alguns quilòmetres quadrats responen a
una lògica militar precisa. Està dividida en tres zones:

- la zona de seguretat per canalitzar les forces enemigues;
- la zona de resistència que concentra la potència de foc i preveu en retirada les
solucions defensives;

- la zona de reacció on es troben les reserves i l’artilleria.
La línia està repartida en sectors de l’ordre de 12 a 16 km de front, amb 4 centres de
resistència cadascun sobre un terreny de 4 km de front i de profunditat.
A Catalunya, de la Mediterrània a la Vall d’Aran, s’enumeren 96 centres de resistència.
Igualment, s’han trobat al territori andorrà alguns búnquers que corresponen als de la
línia P.
Es distingeixen 4 tipus de búnquers:

- llocs d’observació i de comunicació, com el del Roc d’Àguila;
- llocs de combat, que són els més nombrosos i que tenen entre ells galeries sub-
terrànies fetes amb formigó o tallades dins la roca;

- llocs d’artilleria;
- llocs a cel obert amb bateries antiaèries.

El repartiment i la situació del conjunt semblen haver estat estudiats en previsió d’o-
posar-se a la progressió d’un exèrcit regular. No obstant això, aquestes instal·lacions
mai han estat utilitzades ni tan sols armades. El 1970, les fortificacions van ser inspec-
cionades per l’exèrcit espanyol. La darrera inspecció data de 1981.

Els homes que han construït la línia dels Pirineus.
Qui eren?
Els quadres venien del cos d’oficials que havien combatut dins el camp dels naciona-
listes durant la guerra civil. Un important desplegament d’homes va tenir lloc. El 1945,
el regimiento fortaleza núm. 1 reemplaça els 1º, 2º y 3º regimientos de fortificación.
Aquests són regiments amb efectius considerables que, amb l’ajuda dels sapadors
d’enginyers de diferents regions militars, comencen a treballar els primers mesos de
1945. 



A partir de 1948, no resten més que els regimientos fortaleza i els regiments de les
zones frontereres. Els anys següents, els regimientos van veure reduir els seus efectius
i ja no es van ocupar més que de la construcció de carreteres.
El 1960, aquests regiments desapareixen i la guàrdia dels búnquers incumbeix ales-
hores als regiments de muntanya.

On tenien l’habitatge?
Els oficials tenien allotjaments reservats als pobles. Els soldats estaven repartits en les
barraques construïdes de pressa, a les granges o bé a les escoles.

La vida dels homes.
Els antics soldats esmenten un quadre idíl·lic de les seves condicions de vida, contra-
dit pel testimoni dels habitants dels pobles. És difícil descriure de forma precisa la
seva situació. De tota manera és imaginable que, sense ser inhumana, la seva vida
devia ser difícil, com ho testimonien les descripcions de la cacera furtiva perpetrada
pels soldats.

Relacions entre la població i els soldats.
Els testimonis interrogats es posen d’acord per a descriure les bones relacions entre
els soldats i la població. Els militars són integrats a la vida dels pobles. Alguns d’ells,
fins i tot han creat les seves pròpies llars casant-se amb noies del país. Han participat
en la vida local, intercanviant serveis, treballant en les granges i a vegades els soldats
barataven el ciment de l’exèrcit per millorar el seu sou.
No s’ha trobat cap traça de conflictes o de problemes lligats a la implantació de les
tropes en aquest costat de la Cerdanya.

Per què edificar una línia fortificada de tanta amplitud?
Cap element determinant no permet explicar les raons de la construcció d’aquesta
línia. El règim franquista havia cregut en la possibilitat d’una invasió d’Espanya:
- per Alemanya el 1942?
- pels aliats i les forces espanyoles a l’exili que desitjaven acabar amb el règim totali-
tari el 1944?
No obstant això, cal constatar que aquesta línia impressionant i perfectament orga-
nitzada, eficaç davant un exèrcit modern i ben equipat, no respon a un perill  precís.
Està igualment inadaptada de cara a una amenaça, més probable, dels maquis repu-
blicans.
La línia P continua sorprenent-nos i guarda encara els seus misteris.

I la línia P entra a la història  
Després de la reobertura de la frontera el 10 de febrer de 1948, la línia P no té cap
altra raó d’existir. A poc a poc, els milers de búnquers cauen en l’oblit, a vegades
envaïts per la vegetació i d’altres utilitzats com a garatge agrícola.
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Mapes línia P

Fortificacions a la zona de la Rabassa

Nogensmenys, per la seva riquesa, la qualitat de la seva organització i pels secrets
que encara ens poden revelar, són mereixedors del seu lloc en el patrimoni històric
dels Pirineus.
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Dibuix de la vista divisada
des de una fortificació
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Secció de la construcció d´un búnquer
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Testimoni d´un soldat

Fortalesa del Mas 
de la Mel vora Martinet
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Fotografies cedides per Louis Estéva de l´artícle publicat al Diari d´Andorra
Fons: Diari d´Andorra (A. Luengo)


