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MEMÒRIA HISTÒRICA 

La batalla final del 1714, en còmic i a peu de carrer
 
Les il·lustracions d’Oriol Garcia 
Quera ocupen els barris de Sant 
Pere i Santa Caterina. És la histò-
ria visual del 1714, que explica com 
van ser les últimes hores de la 
Guerra de Successió. 

10.000 soldats bor-
bònics i 200 austri-

acistes al Portal Nou, 
fins al tràgic final de 

Moragues al Portal de 
Mar, passant per la fúria de la 

milícia dels gremis, coneguda com 
la Coronela, a l’entrada sud de la 
Ciutadella.  

Portar la batalla final del 1714 en 
forma de còmic al carrer va ser una 
idea de Carles Santamaria, autor 
dels textos i director del Saló del Cò-
mic. Santamaria va convèncer el co-
missari del Tricentenari barceloní, 
Toni Soler, i l’Ajuntament de Barce-
lona per tirar endavant el projecte, 

que compta amb la col·laboració de 
Ficomic. Les il·lustracions són 
d’Oriol Garcia Quera, que el 2002 va 
publicar el còmic Barcelona 1714: 
l’Onze de Setembre.  

Els plafons s’han col·locat als 
llocs exactes on van tenir lloc els fets 
fa 300 anys. “A vegades oblidem que 
els carrers que trepitgem van ser 
l’escenari d’importants esdeveni-
ments que van marcar la història del 
país”, reflexiona el regidor de Cul-
tura, Jaume Ciurana. “És una apro-
ximació a la microhistòria i vol ser 
molt divulgativa”, afegeix Soler. Al 
costat de les il·lustracions, els textos 
i les biografies de personatges d’un 

i altre bàndol, hi ha extractes de do-
cuments de l’època, com una carta 
del duc de Berwick a Lluís XIV en 
què comenta que la feina no serà fà-
cil perquè els enemics es defensen 
millor que no ho farien tropes re-
glades. També es poden llegir opus-
cles dels resistents o una crida de 
Villarroel a les seves tropes.  

Un Casanova més atlètic 
Garcia Quera ha aprofitat alguns 
dibuixos del seu còmic però també 
ha hagut de crear noves il·lustraci-
ons d’alguns dels personatges. No 
és fàcil reproduir cada detall del 
1714. “M’he documentat amb gra-
vats de l’època, ceràmica, plànols 
de la ciutat, manuals d’artilleria, vi-
sitant fortificacions que s’han con-
servat com la de Montlluís o amb 
els llibres dels gremis –detalla–. El 
més complicat és il·lustrar la vida 
quotidiana, perquè pràcticament 
no hi ha documentació”, afegeix. 
Garcia Quera també ha hagut de fer 
les seves pròpies adaptacions: “He 
dibuixat un Rafael Casanova més 
atlètic i sense la toga de conseller. 
Tenia més sentit fer-ho així en l’es-
cena en què porta la bandera de 
santa Eulàlia”, explica. A la il·lus-
tració, al carrer d’Alí Bei, Casano-
va encapçala les tropes des del ba-
luard de Jonqueres i reconquereix 
el baluard de Sant Pere.  

Els plafons, amb textos escrits en 
català, castellà i anglès, estan repar-
tits per diversos carrers i places del 
barri de Sant Pere, Santa Caterina 
i la Ribera. És allà on fa 300 anys van 
transcórrer les últimes hores de la 
Guerra de Successió.e

SÍLVIA MARIMON  
BARCELONA. “Es fa saber a la ciutat 
de Barcelona que, si en tot el dia 
d’avui, 29 de juliol del 1713, no obren 
les portes a les armes del nostre se-
nyor donant la deguda obediència, 
[...] experimentaran tot el rigor mili-
tar”. Les paraules que va escriure el 
duc de Pòpuli el juliol del 1713, poc 
abans de començar a 
bombardejar intensa-
ment Barcelona, es po-
den llegir en un plafó 
instal·lat al bell mig 
de la plaça Urqui-
naona. Les amena-
ces del militar, que 
va comandar les 
tropes de Felip V 
durant la primera 
part de setge, ocupen 
tan sols una de les cares 
del plafó. A l’altra s’hi pot 
veure una il·lustració de la 
ciutat bombardejada, i en la següent 
hi ha la biografia d’un resistent aus-
triacista, Sebastià Dalmau.  

És el primer escenari de l’assalt 
final a Barcelona l’11 de setembre 
del 1714. Caminant, a curta distàn-
cia, es poden veure 12 plafons més, 
que descriuen deu hores de batalla: 
des de dos quarts de cinc de la ma-
tinada fins a les deu del vespre. Hi 
ha des de l’enfrontament entre 

01. Un dels escenaris més cruents va ser el baluard del Portal Nou, on 
4.000 borbònics es va enfrontar a uns 200 homes de la Coronela.  
02. Casanova protagonitza el plafó del carrer Alí Bei. CRISTINA CALDERER

Tretze instal·lacions amb els fets i els personatges de l’Onze de Setembre s’instal·len a Ciutat Vella

PREMIS LITERARIS

Els Serra d’Or donen l’alerta: 
hi ha “núvols amenaçadors” 

venir el valencià d’un suposat mos-
sàrab”. L’abat de Montserrat, Josep 
Maria Soler, incidiria en “la crisi que 
afecta fortament el sector editorial” 
i en la necessitat de seguir defensant 
“el model català d’immersió lingüís-
tica que ha donat tants bons fruits”. 
Igual que Massot, va dedicar unes 
paraules de record a quatre perso-
nalitats desaparegudes recentment 
que han tingut una vinculació cons-
tant amb Serra d’Or: Max Cahner, 
Josep Maria Castellet, Albert Ma-
nent i Modest Prats.  

Una vocació difícil de mantenir 
La precarietat cultural catalana va 
estructurar també el discurs del 
conseller Mascarell, esperonat per 
les paraules de Norbert Martínez, 
guanyador del Serra d’Or a la millor 
obra teatral per Llibert, escrita per 
Gemma Brió: “Fabià Puigserver de-
ia que el teatre és fruit de la vocació 
gairebé sempre apassionada de 
moltes persones –deia el director de 
l’obra–. Tots els que hem participat 

en Llibert ho hem fet amb passió, 
però no hem rebut un sou que ens 
permetés viure’n. Aquesta situació 
ens porta cap a la desprofessionalit-
zació del sector i ens aboca a la des-
aparició”. Mascarell va replicar més 
endavant: “M’agradaria no parlar 
tant de subvencions com de fer lleis, 
que ens permetrien un suport més 
clar al sector cultural. És per motius 
com aquest que necessitem estruc-
tures d’estat”.  

En les categories literàries, els 
premis Crítica Serra d’Or van dis-

tingir J.M. Fonalleras per la novel·la 
Climent, Carles Camps pel poema-
ri L’Oració Total, Mercè Ibarz per 
les narracions de Vine com estàs, 
Antònia Tayadella per l’assaig Sobre 
literatura del segle XIX i Dolors Udi-
na per la nova traducció de La se-
nyora Dalloway, de Virginia Woolf. 

En literatura infantil i juvenil es 
van reconèixer els últims llibres de 
Pep Molist i Jordi Vila (l’àlbum 
il·lustrat Salvador Espriu), Maria 
Carme Bernal i Carme Rubio (per la 
col·lecció Tant de Gust de Conèixer-
lo, Senyor...) i, finalment, Pau Joan 
Hernàndez, que amb La balada del 
funicular miner ja havia aconseguit 
prèviament el Gran Angular.   

En teatre, a més de Llibert es va 
premiar La Mostra d’Igualada –que 
aquest any ha arribat a la 25a edi-
ció– i Magí Sunyer per Safira, enca-
ra inèdita als escenaris. En recerca, 
es van distingir els assajos d’Adolf 
Tobeña (Devots i descreguts), Jad 
Hatem (El temps en la poesia catala-
na contemporània) i Ramon Panye-
lla (Francesc Pelai Briz). Els premis 
Crítica Serra d’Or no tenen dotació 
econòmica i consisteixen en la pro-
clamació del veredicte i el lliura-
ment d’una serreta d’or de solapa 
feta pel joier Capdevila.e

Literatura 
Fonalleras, 
Camps i Ibarz 
van ser 
premiats per 
les seves obres 

Deu hores 
La batalla final 
va començar  
a les 4.30 h  
i va acabar  
a les 22 h 

02 

01 

JORDI NOPCA 
BARCELONA 

Els premis Crítica Serra 
d’Or, que la revista en-
trega anualment amb 
puntualitat des de fa més 
de quatre dècades, són 

un bon indicatiu per conèixer la sa-
lut creativa en llengua catalana i per 
assabentar-se de les principals rei-
vindicacions de l’Abadia de Mont-
serrat. Ahir la sala d’actes del Palau 
Robert ja estava plena fins dalt quan 
Josep Massot va recordar que “el 
panorama cultural i nacional cata-
là està carregat de núvols amenaça-
dors”: per exemple, va citar “la cre-
ació d’un estrambòtic LAPAO”, “la 
campanya del PP balear per trencar 
la unitat de l’estàndard oral i per di-
namitar el consens en matèria lin-
güística” i “les maniobres inacaba-
bles dels blaveros, que voldrien fer 

Crònica

L’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va tancar 
l’acte defensant la immersió lingüística. FRANCESC MELCION


