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Anna Ruiz Mestres la ressenya

«L’esperit del Born 
el 1714 era: acollir, 
transformar, comprar 
i vendre, innovar, 
projectar i somni-
ar.» Aquest esperit 
és el que ens mou 
encara als catalans i, 
des d’aquest llibre: 
Les dones del 1714, 
Patrícia Gabancho 
ens ofereix fer una 
mirada a les dones 
de l’època, que han 
estat silenciades, 
però que hi eren, 
com sempre hi hem 
estat.

Deliciosament 
il·lustrat per Fran-
cesc Artigau, Les 
dones del 1714 és 
un seguit de con-
verses amb erudits, 
escriptors, polítics, 
etc., que miren cap 
al passat. I, a partir 
d’aquesta mirada cap 
al passat, s’aporta 
una mirada femeni-
na de la guerra i del 
setge de Barcelona 
(1713-1714).

La primera 
conversa és amb 
Francina Vila, que és 
regidora: ens recorda 
les dificultats que 
tenim a l’hora de 
rastrejar, en el passat 
històric, la vida de les 
dones. 

En la segona 
conversa, Isabel 
Pérez hi explica un 
apassionant relat 
sobre la situació de 
la dona al llarg de la 
història. Parteix de la 

dona medieval, amb 
drets i capacitats de 
govern, i arriba a 
l’obscurantisme que 
se li imposa a partir 
del segle XIV. 

És a partir de la 
tercera part i fins a la 
vuitena que desco-
brirem la història 
d’Europa i la nostra, 
però des dels ulls de 
dones normals i cor-
rents, tret de la reina 
Elisabet Cristina i de 
Maria Anna Josepa 
Pignatelli i d’Ayme-
rich. 

Una dona normal 
i corrent, però monja 
i extremament culta, 
va ser Manuela Des-
valls. Des del mones-
tir de Santa Maria de 
Vallbona, va passar 
informació i va copiar 
cartes i documents 
per ajudar el Govern 
de Catalunya en la 
seva lluita contra els 
invasors. 

Un paper 
semblant va tenir 
Marianna de Co-
pons. Amb l’ajuda 
de la seva coquete-
ria, va esbrinar, per 
exemple, les inten-
cions que tenien les 
tropes castellanes i 
franceses de reforçar 
Mataró, abans que 
els catalans ata-
quessin la ciutat per 
recuperar-la.

El penó de Santa 
Eulàlia i la seva ma-
gistral recuperació és 
una deliciosa anèc-
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dota que ha de ferir 
el cor de tots els 
barcelonins i, per 
extensió, el cor de 
tots els catalans. 

Però fa posar 
la pell de gallina la 
història de Magda-
lena Giralt, dona 
del general Josep 
Moragues i Mas. 
Al març del 1715 
Moragues va ser 
traït quan intentava 
fugir de Catalunya. 

El mateix mes 
els castellans el 
van torturar i el van 
jutjar en un procés 
sumaríssim. Des-
prés d’executar-lo, 
el van esquarterar 
i el seu cap el van 
posar en una gàbia 
al portal de Mar. 

Al cap de 12 
anys després de la 
desfeta, Magdalena 
Giralt se’n va anar 
a la cort castella-
na i va demanar 
a Felip V que li 
deixés enterrar el 
cap del seu marit. 
Finalment, li ho van 
permetre, però amb 
la condició que 
ho fes d’amagat: 
calia evitar fos com 
fos cap mena de 

manifestació dels 
catalans.

També la història 
de Maria Àngels 
Sala, dona del 
cònsol d’Holanda, 
és tot un exemple 
de com les dames 
catalanes sabien 
espavilar-se soles. 
I després hi ha una 
anàlisi dels perso-
natges femenins de 
diverses novel·les 
emblemàtiques 
sobre el 1714: La 
trilogia de 1714, 
d’Alfred Bosch; 
Victus, d’Albert 
Sánchez Piñol... 

Les dones del 
1714 el tanca un 
deliciós i lúcid epí-
leg en què Patrícia 
Gabancho fa una 
anàlisi de diferents 
repressions: la del 
1914, la del 1939... 

En qualsevol 
cas, el discurs de 
l’autora ens omple 
d’esperança, perquè 
avui, com va succeir 
aleshores, és la 
societat qui porta el 
motor i el projecte 
del canvi, i, com lla-
vors, direm ben alt: 
«Donec Perficiam! 
Fins al final!»

Com tindrà present el 
lector, el divendres 12 
de setembre vam pu-
blicar en aquestes pàgi-
nes el magnífic quadre 
L’Onze de Setembre, 
d’Antoni Estruch i Bros. 
L’espai de què dispo-
sàvem aquella setma-
na va fer impossible 
de publicar aquestes 
ratlles per ajudar a 
contextualitzar-lo.

Antoni Estruch i Bros 
va pintar quadres de 
temàtica històrica que 
li van proporcionar una 

l’art
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El quadre d’Antoni Estruch i Bros 
certa fama. En són excel-
lents exemples: Una ma-
nifestació obrera (1904), 
Corpus de Sang (1907) 
i L’Onze de Setembre de 
1714 (1907). 

Però en l’època en 
què l’artista va pintar 
L’Onze de Setembre es 
desconeixien una bona 
part dels detalls reals 
que haurien permès a 
Estruch d’afinar més la 
seva recreació. 

Malgrat el que acabem 
de dir, és clar que el 
quadre és i serà sem-
pre una de les nostres 
icones més importants 
sobre aquella guerra en 
què vam perdre la nostra 
independència. Per tant, 
en cap cas no volem 
menystenir la impor-
tància que té el quadre 
per a la nostra memòria 
col·lectiva. 

Així, doncs, aquest apunt, 
numerat, només pretén 
ajudar el lector a situar el 
quadre i a discriminar-hi 
el que representa del com 
realment va succeir. 

Plagiem sobretot i sovint 
copiem de manera 
directa (no ens en volem 
pas amagar) textos de 
Francesc Riart i Francesc 
Xavier Hernández Cardo-
na, tots dos excel·lents 
especialistes en la història 
militar de l’època i autors 
de l’imprescindible La 
Coronela de Barcelona, 
1705-1714.

1) Cap a les 7 del matí 
(avui: les 9 del matí), el 
conseller en cap, Rafael 
Casanova i Comes, al 
capdavant de la Coronela, 
es va llançar, en un audaç 
contraatac contra les 
tropes franceses i espa-
nyoles que assaltaven la 

ciutat en els sectors dels 
baluards de Sant Pere i el 
Portal Nou. 

2) Recordem que la Coro-
nela era la força armada 
encarregada de defensar 
les ciutats catalanes; de 
manera que en cada ciutat 
n’hi havia una. A més, 
aquesta força armada 
tenia el privilegi militar de 
custodiar portals i mura-
lles. La formaven artistes i 
menestrals, i s’organitzava 
en companyies. 

3) La Coronela de Barcelo-
na estava sota el comanda-
ment del conseller en cap 
del Consell de Cent (avui 
vindria a ser l’Ajuntament 
de Barcelona). El 1714, 
després que els catalans 
perdéssim la indepen-
dència, va ser desarmada, 
abolida i substituïda per 
l’Exèrcit castellà. 

4) Rafael Casanova era 
coronel i el rígid protocol 
militar del seu temps exi-
gia que anés a cavall, no 
pas a peu, i que l’assistís 
un palafrener (oficial en-
carregat d’aguantar el ca-
vall d’un comandament 
quan aquest hi havia de 
muntar o desmuntar). El 
coronel, per descomptat, 
mai no anava al capda-
vant de la tropa. 

6) Casanova va rebre un 
tret a la cama, no pas al 
pit, encara que el gest 
de Casanova en el qua-
dre d’Estruch ho repre-
senti. De fet, el conseller 
en cap va sobreviure 
aquella jornada tràgica 
i va morir de vell als 83 
anys.

7) El coronel d’un regi-
ment mai no portava la 
bandera. L’11 de setem-
bre del 1714 qui portava 
el penó de guerra del 
cap i casal era Salvador 
Feliu de la Penya, conse-
ller segon i alferes. 

L’Onze de Setembre de 1714. Any: 1909. Autor: Antoni Estruch i Bros. Mides: 4 m x 2’5 m. Propietat: Fons d’Art de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859.
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El lector recordarà que 
la setmana passada vam 
publicar, per honorar-ne 
i recordar-ne el sacrifici, 
una relació dels caps i 
oficials que van servir 
durant el setge de Bar-
celona (1713-1714) en 
defensa de la llibertat de 
la nació catalana i que 
van morir com a conse-
qüència d’aquell servei. 

En aquella llista (que 
tampoc no era exhausti-
va), en vam excloure la 
immensa majoria dels 
hòmens i les dones (sol-
dats o no) que també 
van lluitar en el setge. La 
raó és simple: ens va ser 
impossible de documen-
tar-ne els noms. 

En qualsevol cas, subrat-
llem que els historiadors 
calculen que durant 
els 414 dies de setge 
van morir unes 6.850 
persones, entre cata-
lans i estrangers, que 
van defensar la nació 
catalana contra dos dels 
exèrcits més poderosos 
de l’època.

Com ja fèiem la setmana 
passada, des d’aquí pro-
posem al Govern català 
que, quan les condicions 
ho permetin, s’erigeixi a 
Barcelona el Mur de la 
Memòria amb tots els 
noms dels qui van lluitar 
per Catalunya al llarg de 
la guerra.

D’altra banda, des 
d’aquestes pàgines la 
Comissió del Tricentenari 
a Valls i aquest setmana-
ri, El Vallenc, fem arribar 

8) Al quadre d’Estruch, 
els membres de la Coro-
nela vesteixen de paisà. 
Però, de fet, igual o més 
que qualsevol tropa re-
gular, anaven uniformats 
de manera imponent, 
tant, que el mateix cap 
enemic, el duc de Ber-
wick, va quedar sorprès 
en veure’ls amb aquells 
magnífics uniformes. 

9) La Coronela tenia 
armes modernes, coman-
daments competents i 
excel·lent instrucció mili-
tar. Tot i així, la columna 
vertebral de la defensa 
de Barcelona durant tot 
el setge del 1713 al 1714 
van ser les forces regulars 
comandades per Antoni 
de Villarroel i Peláez, co-
mandant suprem de les 
forces catalanes a partir 
del 13 de juliol de 1713 i 
fins al final del setge.

10) En el seu contraatac 
de l’11 de setembre, Ra-
fael Casanova i sis com-
panyies del sisè batalló 
(entre elles, les dels ta-
verners, dels sastres, dels 
mercers i dels calderers) 
van envestir contra el bo 
i millor de les forces inva-
sores: guàrdies espanyols 
i guàrdies valons. 

No els van vèncer, però 
van convèncer: la por 
que quedessin més tro-
pes fresques com aque-
lles va fer que Berwick, 
gran soldat professional, 
preferís no arriscar-se a 
tenir més baixes i accep-
tés tractar la capitulació 
sense sotmetre la ciutat 
a saqueig. D’alguna ma-
nera, doncs, Casanova i 
la Coronela havien salvat 
Barcelona.

 
Hi insistim:  

aquest article és  
una adaptació més  
o menys intensiva  

de textos dels  
historiadors Francesc 
Riart i Francesc Xavier  
Hernández Cardona  

i també de la  
Viquipèdia.

el nostre agraïment més 
sincer a Elisenda Albertí, 
filla i editora de l’autor 
del llibre L’Onze de Se-
tembre: Santiago Albertí. 

És gràcies a la seva 
generosa amabilitat que 
vam poder recopilar en 
aquestes pàgines els 
noms dels caps i ofici-
als que van morir per la 
llibertat de la Nació i que 
Santiago Albertí va docu-
mentar en el seu llibre. 

D’aquest llibre, publi-
cat per primera vegada 
el 1964, se n’ha fet 
una nova edició, amb 
excel·lents il·lustracions 
i mapes, la referència 
bibliogràfica del qual 
és aquesta: Santiago 
Albertí i Gubern, L’Onze 
de Setembre. Barcelo-
na: Albertí, Editor, 2007. 
Preu: 24 €.

Fe d’errates del Mur 
de la Memòria

El primer nom és com es 
va publicar i el segon ja 
està corregit. 

BENET ARMEGOL 
BENET ARMENGOL

JOAN APTISTA CROS 
JOAN BAPTISTA CROS 

SIDRE DOMÈNECH 
ISIDRE DOMÈNECH 

PERE JOAN JENSA 
PERE JOAN JANSÀ

JOSEP MUR DE JAFRA
JOSEP MUR DE JAFRE

DIDAC NASSARRE
DÍDAC NASSARRE

DIDAC SÀNCHEZ
DÍDAC SÀNCHEZ


