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De Joaquín Mañes Postigo

Foto: Joaquín Blasco
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Més de la meitat del territori estatunidenc va ser descobert i explorat

pel Regne d'Espanya. Comunitats d'espanyols i de descendents

d'espanyols van mantindre una presència social i cultural en alguns

territoris del sud i el mitjà oest dels Estats Units, la qual cosa deixaria

la seua empremta posterior en la guerra civil nord-americana. Ens

trobem davant una obra fascinant, l'anàlisi històrica de la qual de la

Guerra de Secessió es remunta a la forja de la nació sorgida de la

independència de les Tretze Colònies, sense perdre mai de vista

l'element i la influència hispana en aquest procés. Continua amb les

dinàmiques d'expansió geogràfica, social i política d'estats i territoris

que es van conformant gradualment en dos models diferenciats de

societat que acabarien xocant en una despietada i sagnant guerra civil.

El conflicte entre la Unió i la Confederació, considerat una transició

entre la manera napoleònica de fer la guerra i el sorgiment de la guerra

moderna, va captar l'atenció de distingides personalitats europees,

com va ser el cas del general Prim. La singularitat més destacada i

original de la present obra resideix en el peculiar enfocament que

ofereix de la Guerra de Secessió, en el general, i de la seua dimensió

hispana, en el particular, analitzant detalladament la desconeguda

participació d'espanyols o dels seus descendents en la contesa. Així,

podem veure la presència d'oficials i soldats espanyols o d'origen

espanyol en les files de la Unió i de la Confederació, i traçar

l'existència d'unitats i milícies oblidades per la història que van tindre

papers destacats en combats navals i en batalles terrestres com les de

Bull Run o Gettysburg, on el soldat Joseph de Castro va ser

mereixedor de la Medalla d'Honor del Congrés per arrabassar un

estendard a l'enemic durant els combats. Va haver-hi igualment

presència espanyola en altres àmbits, com a West Point, en el

desenvolupament armamentístic o fins i tot en l'espionatge. En

definitiva, un estudi fresc i original sobre un tema poc conegut que farà

les delícies dels amants del període i d'aquells que tinguen curiositat a

conéixer als espanyols de la Guerra de Secessió nord-americana.

“BLAUS I GRISOS”. UNA HISTÒRIA DE LA GUERRA DE SECESSIÓ
I ELS SEUS COMBATENTS ESPANYOLS

De Joaquín Mañes Postigo
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Joaquín Mañes Postigo

L'autor va nàixer a Sevilla en 1959, encara que resideix a La Palma del

Condado , província de Huelva. Advocat de professió, la seua inclinació per

la història i la investigació li ha portat a publicar nou llibres, “El mite de

Camerone” en 2004 i la seua segona edició en 2012; “Somnis de

conquesta. Espanyols a Saigon…” en 2006; “La Quimera d'un Regne” en

2008; “Espanyols en la Legió Estrangera Francesa”, en 2009; “Soldats

sense bandera”, en 2011 i la seua segona edició en 2016; “Enyorances

hispanes de la Legió estrangera”, publicat en 2013; “1849. Soldats

espanyols a Itàlia” en 2015, “La Legió Estrangera i els seus espanyols 1831-

2017”, publicat en 2018; i el seu últim llibre, Blaus i grisos Una història de la

guerra de secessió i els seus combatents espanyols, en 2020.

En francés ha publicat la versió espanyola del seu primer llibre, sota el títol

“Els herois de Camerone”, aparegut en 2013 i editat per Editions Italicas.

“BLAUS I GRISOS”. UNA HISTÒRIA DE LA GUERRA DE SECESSIÓ
I ELS SEUS COMBATENTS ESPANYOLS

De Joaquín Mañes Postigo
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RODATGE D'ESPOT PUBLICITARI A ALACANT.
Castells de Sant Ferran i de Santa Bàrbara.

Per fi reprenem les activitats. En la imatge, companys de l'Associació

Napoleònica Valenciana el dissabte 8 de maig, abans de partir cap a

Alacant per a participar en el rodatge d'un espot publicitari a càrrec de “

We Act. Escola de cinema”. Tornem a l'acció!!.

8 de maig de 2021

Els participants en el rodatge al costat de Marina, de l'equip tècnic de

We Act.
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RODATGE D'ESPOT PUBLICITARI A ALACANT.
Castells de Sant Ferran i de Santa Bàrbara.

8 de maig de 2021

Dues imatges del rodatge als castells de Santa Bàrbara i sant Ferran

en la capital alacantina.



VÍDEOS PROMOCIONALS 
EN EL "MUSEU DE LA FESTA" (ALGEMESÍ)
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Rodatge de vídeos promocionals de l'Associació Napoleònica

Valenciana el 22 de maig de 2021. Es van realitzar diversos combats

dels segles XIII i XV, amb la participació de 10 companys i

companyes de l'associació. Filmació a càrrec de Jorge Benavent i

Sergio Benavent ("Els Pacos").

Agraïments: Ajuntament d´Algemesí. Museu Valencià de la Festa.

Regidoría de Cultura

22 de maig de 2021



VÍDEOS PROMOCIONALS 
EN EL "MUSEU DE LA FESTA" (ALGEMESÍ)
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22 de maig de 2021
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22 de maig de 2021



VÍDEOS PROMOCIONALS 
EN EL "MUSEU DE LA FESTA" (ALGEMESÍ)
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22 de maig de 2021

Més imatges en:
https://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana/photos/a.4194585820586618/4194581083920425

https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.4216758221702711

(Vídeos definitius en preparació)

https://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana/photos/a.4194585820586618/4194581083920425
https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.4216758221702711


“GEITER KLAN VS HINIR. Una història de vikings”
La Xopera, Algemesí.

Butlletí núm. 275 – Gener - juny de 2021 11

6 de juny de 2021



“GEITER KLAN VS HINIR. Una història de vikings”
La Xopera, Algemesí.

Butlletí núm. 275 – Gener - juny de 2021 12

6 de juny de 2021



“GEITER KLAN VS HINIR. Una història de vikings”
La Xopera, Algemesí.
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6 de juny de 2021

“GEITER KLAN VS HINIR” VÍDEO EN YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=ywx_t5bungk

https://www.youtube.com/watch?v=Ywx_t5BunGk


Butlletí núm. 275 – Gener - juny de 2021 14

“AUDIOVISUAL HISTÒRIC DEL MUSEU DE LA VILA JOIOSA”

26 i 27 de juny de 2021

L'Associació Napoleònica Valenciana va participar els dies 26 i 27 de juliol

en el rodatge d'un vídeo històric per a “VilaMuseu”, el Museu de la Vila

Joiosa (Alacant), ambientat en els fets històrics d'aquesta localitat en el

segle XVI, durant els atacs dels pirates barbarescos a les costes llevantines

i l'heroica defensa de les milícies i civils en les muralles, castells i punts

estratègics de la zona.
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“AUDIOVISUAL HISTÒRIC DEL MUSEU DE LA VILA JOIOSA”

26 i 27 de juny de 2021
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“AUDIOVISUAL HISTÒRIC DEL MUSEU DE LA VILA JOIOSA”

26 i 27 de juny de 2021
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“AUDIOVISUAL HISTÒRIC DEL MUSEU DE LA VILA JOIOSA”

26 i 27 de juny de 2021

(Més informació en el pròxim butlletí)



També en xarxes socials
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Els Butlletins de l'Associació Napoleònica Valenciana són enviats mensualment a 2.440
destinataris, entre ells diverses associacions culturals, grups de recreació històrica,
ajuntaments, organització d'esdeveniments, mercats medievals i temàtics, productores de
cinema i TV, universitats, mitjans de comunicació, editorials, centres docents, museus,
biblioteques, oficines de turisme, grups de teatre i aficionats en general d'Espanya, França,
Anglaterra, Portugal, Itàlia, Bèlgica, Escòcia, Irlanda, Suècia, Noruega, Holanda, Alemanya,
Luxemburg, Malta, Finlàndia, Grècia, Rússia, Ucraïna, Bielorússia, Letònia, Suïssa, Àustria,
Polònia, República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Romania, Bulgària, Croàcia, Bòsnia i
Hercegovina, els Estats Units, el Canadà, l'Argentina, Mèxic, Puerto Rico, Colòmbia, Xile,
l'Uruguai, l'Equador, el Perú, Veneçuela, Bolívia, el Brasil, Austràlia, el Japó, la Xina, Mongòlia,
el Kazakhstan, Corea del Sud, Tailàndia, Cambodja, Israel, Egipte, Sud-àfrica, el Senegal, el
Marroc, Líban, l'Índia, el Pakistan i l'Afganistan.

EL NOSTRE ÚNIC PROPÒSIT ÉS OFERIR INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ.
Conformement al que es disposa en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seues dades (adreça de correu electrònic)
estan emmagatzemats en el nostre fitxer amb la finalitat d'enviar-li informació. Si no li
interessa el contingut d'aquests Butlletins, té tot el dret a esborrar-se de la nostra base de
dades, basta contestar a aquest missatge amb la paraula: "BAIXA"

Recorde que pot seguir la nostra activitat a través de les xarxes socials.

http://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana

https://www.instagram.com/asocnv/

http://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana
https://www.instagram.com/asocnv/

