Una mirada al passat
LA CoRoNELA DE BARCELoNA

Uniforme i Bandera Regimental de la
Companyia de Carnissers de Barcelona
La Coronela de Barcelona, formada per ciutadans militaritzats
dels gremis barcelonins, va ser la milícia encarregada de la defensa de la ciutat, que custodiava les seves portes i muralles
fins al 1714. Aquell mateix any, després de la capitulació de la
ciutat davant de Felip V de Borbó, la bandera regimental de la
Coronela de Barcelona va ser duta a Madrid i posteriorment retornada a la ciutat perquè fos cremada com a escarni.

E

l Gremi d’Empresaris
Carnissers i Xarcuters
de Barcelona i Província vol recuperar la memòria
històrica que pertany als fets
que succeïren el 1714, en el
que el nostre Gremi va subvencionar i representar la
companyia dels Carnissers,
que van defensar la ciutat
fins a la seva caiguda.
És el nostre desig rendir honors a tots aquells Carnissers i
Soldats Gremials que lluitaren
i donaren la vida per Barcelona
i Catalunya en la defensa de
les seves llibertats, fent que
la ciutadania de Barcelona i
de Catalunya en general coneguin els seus orígens i la implicació de la ciutadania en tots
els afers ciutadans de llavors.
Reproduirem l’uniforme
militar i la Bandera Regimental de la Companyia de Carnissers, seguint les directrius

d’historiadors i arqueòlegs
especialistes en història moderna, i sota les directrius del
Director de Barroc del MNAC,
per fer una reproducció rigorosa i seriosa de la nostre
bandera, que va ser cremada
durant la caiguda de la ciutat,
junt amb la resta de banderes
de la Coronela de Barcelona,
Bandera de guerra de la Ciutat de Barcelona i Bandera de
Sant Jordi com a bandera del
poble català, les quals van ser
dutes a la església d’Atocha de
Madrid i retornades per la seva
“pública destrucció”.
El diumenge 26 d’octubre,
escoltats per la Coronela de
Barcelona, beneirem la nostra Bandera a Santa Maria del
Mar. Seguidament visitarem
el Born, on el Nicolau Martín,
President de la Coronela, ens
instruirà de com era la vida a
la ciutat, com realitzaven la

El Gremi reproduirà l’uniforme militar i la Bandera Regimental que la
Companyia de Carnissers va utilitar el 1714 durant el setge a Barcelona. A la
imatge, membres de la Coronela al saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

seva feina els Carnissers i com
ho compaginaven amb la defensa de la ciutat.
Seguidament ens dirigirem
a un punt de la ciutat (el lloc
encara està pendent d’assignar per l’Ajuntament de Barcelona) on s’estarà cuinant
una vedella sencera al carrer,
tot un espectacle visual, olfactiu i gustatiu. Es podran
distribuir 1.000 degustacions
aproximadament.
Tanmateix us fem saber
que a partir d’aquest acte,
participarem en tots els actes
públics que organitzi La Coronela de Barcelona, amb el que
ens representaran amb el nostre uniforme militar de l’època
i la Bandera que representava

a la Companyia del Gremi de
Carnissers. L’objectiu és mostrar la implicació dels gremis
de la ciutat, posar al dia els
seus valors, que perduren al
llarg del temps a la nostra
Ciutat, i reactivar la implicació
dels gremis de Barcelona, i en
el nostre cas el de Carnissers,
amb la ciutadania per treballar
plegats per la nostra ciutat, tal
i com va passar des de l’origen
del Gremi fins l’actualitat.
Aprofitem per comunicar
que, al igual que l’any passat, el Gremi participarà el
proper 11 de setembre en
l’ofrena floral al monument
de Rafael Casanova. Us convidem a tots els agremiats i
familiars a participar.

LA CORONELA DE BARCELONA (1705-1714)

El 26 d’octubre es beneirà a Sta Maria del Mar la bandera de la Companyia de
Carnissers en un acte que comptarà amb la presència de la Coronella de
Barcelona. Posteriorment es cuinarà una vedella al carrer per celebrar-ho.

TALL UNA MIRADA AL PASSAT

De la mà de Rafael Dalmau Editor ens
arriba el llibre La Coronela de Barcelona (1705-1714) , de Francesc Riart,
F. Xavier Hernàndez i Xavier Rubio,
centrat en aquesta milícia urbana. La
publicació també la pots adquirir a les
instal·lacions del Gremi d’Empresaris
Carnissers i Xarcuters de Barcelona i
Província. El seu preu és de 38 € i té
385 pàgines.

