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CARTAGENA. LA HISTÒRIA 

La ciutat de Cartagena fou fundada amb el nom de Qart Hadasht, cap a l’any 

227 aC pel general cartaginès Asdrúbal sobre un nucli de població anterior que 

es relaciona amb la Mastia que apareix recollida en l’Ora Marítima escrita pel 

romà Rufus Fest Aviè en el segle IV aC. La presència cartaginesa en aquest 

lloc va durar poc temps ja que l’any 209 aC, al llarg de la Segona Guerra 

Púnica, fou conquerida pel romà Publi Corneli Escipió. 

Sota el domini romà la ciutat viurà els moments de màxim esplendor entre 

finals del segle III aC i principis del II dC. A l’any 44 aC rebrà el títol de colònia 

sota la denominació de Colonia Urbs Iulia Nova Carthago. La importància de la 

ciutat es va sustentar, juntament amb la riquesa minera de la seva serralada, 

en el seu privilegiat emplaçament i la singularitat de la seva topografia –una 

petita península entre el mar i una llacuna interior (l’Almarjal dels temps 

moderns)– que permetia una fàcil defensa. 

Amb el final de l’imperi romà s’obre una època de decadència de la qual en 

tenim molt poques noticies. D’aquest període podem destacar el pas dels 

vàndals per la ciutat, el domini visigòtic, trencat en el 555 per les tropes 

bizantines de l’emperador Justinià que, en el seu intent de recuperar els 

territoris que pertanyien a l’Imperi romà d’Occident, van prendre la ciutat i la 

convertiren en la capital de la província de Spania, que abraçava part del sud-

est peninsular, des de Màlaga fins la pròpia Cartagena. La ciutat tornaria a 

caure en poder dels visigots després de ser conquerida i destruïda a principis 

del segle VII. A partir d’aquest moment, Cartagena desapareix pràcticament 

com a ciutat. 

A l’any 734, degut a la capitulació de la Cora de Tudmir, cauria sota el poder 

musulmà, començant llavors i sobretot entre els segles X i XII, un procés de 

lenta recuperació, que queda reflectida per ser citada en les obres d’escriptors 

àrabs.  

Fou en el 1245 quan el llavors príncep Alfons, el que més tard seria Alfons X el 

Savi, conquerí la ciutat, que recuperarà la condició de seu episcopal. Així i tot 

aquests segles baixmedievals representaran una etapa de decadència de la 

que començarà a sortir-ne en el segle XVI amb la reactivació econòmica i 

política generalitzada que viu el país; però, novament, entrarà en una profunda 

crisis a mitjans del segle XVII, on les epidèmies (la pesta de 1648) l’agreujaran 

encara més. 

Cartagena recobrarà la seva antiga importància en el segle XVIII quan, arran 

de llur elecció l’any 1726 com a capital del Departament Marítim del Mediterrani 

i de la construcció de l’arsenal i dels castells i casernes previstos en el pla de 

fortificació de la ciutat, s’assoleix una gran activitat constructiva i mercantil que 
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atraurà cap a ella grans contingents de població, passant aquesta en curt espai 

de temps de 10.000 a 50.000 habitants. 

Després d’un període de decadència en la primera meitat del segle XIX, la 

segona meitat d’aquesta centúria veurà un nou ressorgiment de Cartagena 

degut a la gran puixança de la mineria, que, al seu torn, serví d’estímul per a la 

indústria i el comerç. Aquesta serà l’època on Cartagena, després de les 

destruccions provocades per la Revolució Cantonal de 1873, adquireix la seva 

fisonomia actual, al construir-se nombrosos edificis de caràcter públic i privat 

que reflecteixen les tendències eclèctiques i modernistes imperants llavors a 

Espanya. 

Al mig de la recessió econòmica i de les fortes tensions socials, provocades per 

la crisi de la mineria i agreujades per la gran crisi econòmica internacional de la 

segona dècada del segle XX, Cartagena afrontà la Segona República i patí les 

dramàtiques conseqüències de la Guerra Civil, en la qual fou un dels bastions 

més importants del govern republicà i, juntament amb Alacant, les darreres 

ciutats en caure en mans del general Franco. 

Acabada la postguerra, que a Cartagena fou especialment dura, l’arribada de 

l’aigua del Taibilla i la construcció de la refineria a Escombreras, propicià una 

nova etapa de desenvolupament econòmic que s’allargà fins als anys setanta. 

La creixent importància del turisme i la posada en marxa del transvasament 

Tajo-Segura venen a complementar l’activitat industrial. Amb l’esplendor 

econòmic arriba l’augment de la població i el creixement de la ciutat, que ara 

construeix l’eixample dissenyat a finals del segle XIX. Però el desenvolupament 

incontrolat generarà greus problemes de contaminació i abusos urbanístics, a 

vegades amb conseqüències desastroses. 

Les dificultats econòmiques, iniciades amb la crisi del petroli en els anys 

setanta i agreujades en els vuitanta, acompanyen l’establiment de la 

democràcia, on els primers passos es veuran dificultats per la situació 

econòmica i les tensions socials. Però la crisi va tocar fons en els noranta i, a 

partir de mitjans d’aquesta dècada, s’assisteix a un nou període de creixement 

econòmic i urbà, que, malauradament, malgrat els canvis haguts en el model 

de desenvolupament, repeteix alguns dels errors de l’etapa anterior. 

La Cartagena del Segle XVIII 

El sistema abaluartat, l’Escola Espanyola 

Les fortificacions construïdes a Cartagena, castells i muralles, hem de 

considerar-les, degut a la data d’execució, segona meitat del segle XVIII, com 

formant part del Sistema Abaluartat (de Baluards) de l’Escola Espanyola, 

realitzades per uns enginyers d’alta preparació tècnica i molt experimentats, 

ajudats per uns equips de subalterns amb grans coneixements de l’ofici. Tot 
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aquest personal estava molt influenciat per les obres realitzades a ultramar 

durant els segles XVI i XVII, que van donar origen a aquesta tècnica. En els 

nostres castells i muralles encara podem observar una sèrie d’elements 

comuns, característics del Sistema Abaluartat de l’Escola Espanyola com: el 

cordó, les garites amb les seves belles mènsules rematades pel peu de 

làmpada, els forts i robustos merlets i ampits o parapets, les escales de cargol, 

les voltes a prova, els fossats secs, les cisternes en creu, i altres que han 

desaparegut com van ser els ponts llevadissos, camins coberts, etc. 

Creació del Departament Marítim i l’Arsenal 

Felip V va prendre la determinació de crear els departaments marítims de 

Cadis, El Ferrol i Cartagena (RO de 1726). Aquesta és una data que marca una 

fita fonamental per a la història de Cartagena, i impulsa la seva modernització, 

ja que per aquestes ciutats suposava la construcció dels respectius arsenals, 

semblants als de França, Anglaterra o Rússia. 

Durant el segle XVIII s’iniciarà una veritable desfilada d’enginyers militars per 

Cartagena, que seran els protagonistes del disseny i la direcció de les obres de 

les fortificacions defensives que han arribat fins el nostres dies. 

En el mateix any 1726, arribà a Cartagena l’enginyer militar Antonio Montaigut 

de la Perille, amb l’encàrrec reial de construir una “base naval” (del nou 

departament marítim), en el lloc del tradicional port refugi per galeres i naus, 

decisió que implicava la transformació de la ciutat de Cartagena en “plaça 

forta”. Per això realitzà un primer projecte que fou aprovat per RO de 13 de juny 

de 1731, després d’haver col·laborat en el mateix l’enginyer Alexandre Rez, 

que havia arribat a Cartagena a l’any 1728. 

La incorporació de l’enginyer Sebastián Feringan Cortes va tenir una gran 

importància. Arribà a Cartagena l’11 de setembre de 1728 com a segon a les 

obres, però serà l’ànima de les mateixes. Des d’aquesta data, fixà la seva 

residència a la ciutat ocupant-se de nombroses obres en tota la província. 

Un altre enginyer important serà Esteban Parnón que participà en els projectes 

i construccions del sistema defensiu de la bocana, amb les seves nou bateries, 

que seguint la costa de Ponent a Llevant són: en el “Front Dret”, San Fulgencio 

(o del Collado), Punta de la Podadera, Fuerte de Navidad, Espalmador (o de 

los apóstoles); en el “Front Esquerre” San Leandro, San Isidoro i Santa 

Florentina (ambdues formaven una sola posició), Fuerte de Santa Ana i 

Trincabotijas. 

Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea, comte d’Aranda 

Després de l’enviament d’un informe al Ministre de la Guerra, Carles III va 

donar l’ordre a l’enginyer militar Pedro Martín Zermeño perquè el comte 

d’Aranda li donara instruccions sobre la fortificació de la plaça. Com a 
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conseqüència d’aquestes intervencions de Zermeño, i més tard del seu 

substitut, el també enginyer militar Llobet, durant un període de 44 anys (1755 

a 1799) es van realitzar els projectes i les obres següents: La Muralla, castells 

d’Atalaya, Galeras y Moros; Hospital Reial (de Marina); Mestrança d’Artilleria 

(Parc); Caserna d’Antiguones i finalització de les bateries iniciades per Panón. 

Serà en aquest període on es configura i es construeix el definitiu “sistema 

defensiu” que ha arribat fins els nostres dies. 

Les obres de l’arsenal seguiran el seu curs de la ma dels enginyers Sebastian 

Feringan Cortes, Mateo Vodopich i Francisco Llobet, durant els anys 

compresos entre 1750 a 1782, amb les importants col·laboracions dels 

mariners Jorge Juan i Antonio Ulloa. 


