Lectures de la història

Rob Roy, el baronet i els 300 d’Escòcia
de David Revelles
Presentació

El 10 de maig de 1719, el castell Eilean Donan va saltar
pels aires sota els canons d’una fragata anglesa. Aquell dia,
41 soldats del Regiment Galicia, una partida de 318 infants
enviats per Felip V al cor de les Highlands, defensaven un
dels actuals icones d’Escòcia. El seu objectiu? Recolzar la
causa dels jacobites, els fidels a la dinastia catòlica dels
Estuard. Arribava al seu clímax una història digna d’una
novel.la de l’escriptor Sir Walter Scott, primer baronet
d’Abbotsford.
Però a aquesta aventura li mancava encara una episodi i un
personatge determinant: la batalla de Glenshiel, les
Termòpiles d’Escòcia. Aquell 10 de juny, 274 soldats
espanyols es van enfrontar, amb les muntanyes de la
península de Kintail com a testimonis d’excepció, a l’exèrcit
anglès que arribava d’Inverness.
No hi van lluitar sols. La flor i nata de l’aristocràcia
escocesa fidel als Estuard i, sobretot, Rob Roy MacGregor,
un dels herois més cèlebres del país, i els seus
macgrioghairs també hi van lluitar al seu costat formant
part d’una força d’uns mil highlanders.
Aquesta és la seva història, així va ser la seva aventura.
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Periodista, escriptor i professor associat a la Facultat de
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Accessibilitat

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dilluns 27 de maig de 2019, a les
19,30h
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les vies següents:
 Per web: accedint a
l’enllaçhttp://www.arqueonet.net/c
at_contacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a què us voleu inscriure,
el nom i cognoms, l’e-mail i el
telèfon de contacte
 Per telèfon: als números 937423
014 o 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79, de Barcelona
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