LEVNEDSBESKRIVELSE:
GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES
Martin Miguel Juan de Mata Guemes blev født i Salta d. 8 februer 1785.
Han kom fra en adelige og rig familie.
Han tog folkeskolen i byen Salta. Parallelt med at han modtog undervisning,
arbejdede ham med landbrugs i hans families gård.
Da han var 14 år, startede han som kadet i Infanteri Regimentet. Han
begyndte dermed en lovende militær-karriere.
I 1805 begav han sig afsted til Buenos Aires, hvor han deltog i kampen mod
den engelske invasion. Her blev han dekoreret for sin indsats, og begyndte at
stige i graderne.
I 1810 fik Argentina sin første selvstændige regering, og i den forbindelse var
Martin Miguel de Guemes med til at danne et specielt rytter-korps – de
såkaldte Gauchos – som havde til formål at holde de tidligere magthavere og
konspiratorer væk fra regeringen. Dette krævede megen omtanke og god
strategisk planlægning.
Den 7. november, vandt han et slag i Suipacha (i dag, Bolivia).
I 1814, anbefalede General Jose de San Martin ham, at foretage en kontrol af
fortroppen i Rio Pasaje. Dette sted hedder i dag ”Juramento” som betyder "at
sværge" – netop fordi Manuel Belgrano i det 13.de århundrede sværgede på
at være loyal mod den lovgivende forsamling, der havde vedtaget grundloven.
Man tror at det er på dette sted at det Argentinske flag har fået sine farver den lyseblå-hvid-lyseblå mønster).
Da skete det, at fjenden besatte Jujuy og Salta, og i den forbindelse lovede
Guemes at han ville kæmpe for at generobre områderne.
I 1815 tilføje Guemes et nederlag til Joaquin de la Pezuela, hvis hær blev
tvunget ud af området. Folket – fra områderne Salta, Jujuy, Tarija og Oran –
kaldte herefter Guemes for ”Intendants Regent af Salta”.
I Juni 1816, anbefalede den højeste direktør, Juan Martin de Pueyrredon, at
Guemes skulle koncentrere sig om landets forsvar, og beskytte landets
provinser. Så Guemes opnår dermed status som overhoved for moderlandets
tropper.
Martin Miguel de Guemes havde held til at slå flere angreb tilbage, for
eksempel forsøgte marskal Jose de la Serna at erobre Buenos Aires igen
med 5.500 veteraner-soldater, og også Pedro de Olañeta samt Generel Juan
Ramirez Orozco forsøgte et fremstød med 6500 mænd.

Guemes ønskede selvfølgelig ikke at dette skulle ske – men ville beholde
kontrollen med området ”Rio de la Plata”.

Guemes var en stor strateg. San Martin (hans overordnede) kaldte ham
herefter for Generel og ”principal af Hæren af observation”, desuden bad San
Martin ham om at hjælpe til Perus befrielse.
Den 7. juni 1821, faldt Guemes i et baghold organiseret af oppositionen. Han
blev såret og døde under et træ i Cañada af Orqueta 10 dage senere. Han
blev 36 år.
Guemes er den eneste argentinske generel som døde i sit forsøg på at
forsvare sit hjemland
Ligkisten ligger i den berømte Domkirke ”Panteons” – der ligger nord for
Basilikas Salta.
Guemes var en idealist og han gik ind for frihed, han foragtede materialisme.
Han var opfyldt af kærlighed til sit fædreland, og har tjent som forbillede for
andre, der siden har haft helt til at videreføre hans idealer og siden etablere
demokrati.
Endnu i dag har Guemes en høj stjerne – og selv den dag i dag, er der
mange, der regner ham for at være landets oprindelige leder.
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