REGIMENT JOHN RICHARDS
REGIMENT D’INFANTERIA (1706)
BANDERA
REGIMENTAL ¹

VESTIT 1706
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Tambor

COLOR
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Blanc
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Blanc

Corbata

Blanc

Botó/Galó

Desconegut

Tambor

Vermell

Diversos

1.000 homes efectius en 11 companyies amb 1 de granaders inclosa.
Fusell, baioneta, espasa, casalina i bridacú

¹ Colors de la bandera regimental desconeguts

Regiment aixecat a l’octubre de 1706 a la ciutat d’Alacant. El
seu Coronel és el Brigadier John Richards, Tinent General
d’artilleria nascut a Irlanda. Hi ha indicis que al regiment se'l
coneixerà col·loquialment com el regiment d’Alacant, per ser la
ciutat on s’aixeca i per l’escut de la bandera.
La bandera regimental llueix en l’anvers l’escut de la ciutat
d’Alacant, al revers la Imatge d’un Sant Jordi amb el lema
S. Georgius.
El regiment participa en tota la campanya del Regne de
València, fent continus estralls a les Dues Corones segons
detalla Francesc de Castellví.
Trobem documentada la seva participació l’octubre de1706 en
l'intent de socórrer a Cartagena durant el setge que va patir,
intent fallit per culpa del fort vent que impedeix desembarcar.
El Juny de 1707, és present en el setge de Dènia amb 150
soldats, comandats pel Tinent coronel Juan de Sousa. A l’agost
de 1707 s’inicia el setge d’Alcoi, dins la guarnició hi ha 70
soldats del regiment.

Alferes abanderat amb la
Bandera del Regiment

El 30 de novembre de 1708, el general francès François Bidal d'Asfeld amb 12.000 homes comença el
setge d’Alacant. La ciutat està defensada per soldats del regiment John Richards i fusellers de
muntanya; el castell per 1.300 soldats anglesos del regiment Charles Hottam i hugonots del regiment
Frederic Sybourg. La defensa de ciutat i castell és a càrrec del general John Richards, governador
d’Alacant i del castell.
https://www.memorial1714.cat/regiment-john-richards/
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La ciutat capitula el 4 de desembre de 1708, concentrant-se la defensa en el castell. El 3 de març de
1709 els francesos fan explotar una mina carregada amb 1.200 quintars de pólvora que mata a John
Richards i a unes 50 persones més. El castell resisteix el setge fins el 18 d’abril de 1709 en que
capitula.
Després de la capitulació d’Alacant els soldats que resten del regiment passen a Catalunya i son
agregats al regiment Juan Ahumada. L’any 1724 les seves banderes són dipositades en l’església
d’Essek d’Hongria.

Oficials coneguts del regiment
Coronel:

John Richards

Tinent Coronel:

Juan de Souza

Capitans:

Antoni Rod
José de Jegas
Luis Estevez
Isidoro González

General John Richards,
Governador del castell i ciutat d’Alacant
Amb uniforme de Coronel del seu Regiment

Uniformes regiment

Alferes

Granader
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Fuseller

Tambor
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Orígens dels soldats
L’origen de diversos soldats està extret del registre d’entrades de l’Hospital de la Santa Creu de
Barcelona entre els mesos de juliol de 1708 i octubre de 1709.
D’Alacant 2, de Valencia 1, d’Astúries 1, de Mallorca 3, de Cartagena 1
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