
 1  



 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

Un any més, la recreació històrica dels Setges 1808-1809 a Girona, de la 
mà de l’Associació Girona 1809-Amics de la Girona Napoleònica, constitu-
eix una ocasió per aprendre i descobrir la història de la ciutat de forma 
participativa, tant per part de les gironines i dels gironins com de totes les 
persones que venen a visitar la ciutat. 
 
Els setges napoleònics de Girona sens dubte van ser un dels moments més 
difícils i cruels per a la nostra ciutat, i gràcies a la bona feina feta pels his-
toriadors, a la mateixa societat El Baluard i a la  documentació conservada 
en els arxius, actualment podem gaudir de la nostra historia col·lectiva.  
 
Aquest any celebrarem la XIV edició de la Festa dels Setges amb aquesta 
publicació especial dedicada a la memòria de les dones de la Companyia 
de Santa Bàrbara, conegudes popularment com “Les Heroïnes de Santa 
Bàrbara”, que s’identificaven amb la seva cinta vermella lligada sobre el 
colze del braç esquerre. Eren part indispensable en l’organització i avitua-
llament dels defensors de la ciutat. Solien posar-se als llocs més perillosos 
per recollir i acompanyar els ferits als hospitals, entre altres tasques indis-
pensables per a la resistència dels combatents. Eficients, valentes i molt 
ben organitzades, ja que l’elecció dels seus rangs i categories, amb “quatre 
comandantes, vuit sargentines, vuit esquadristes”,  van anar a càrrec de 
les mateixes dones incorporades voluntàriament a la companyia. 131 do-
nes varen rebre distincions al valor, tot i que algunes hi van deixar la vida. 
 
Un agraïment a l’Associació Girona 1809 – Amics de la Girona Napoleònica 
per l’esforç en l’organització de tots els actes, a tots els recreadors i recre-
adores que hi participaran, i a l’estimable col·laboració d’en Fèlix Xunclà i 
Tubert en aquesta publicació, que l’hem viscut amb il·lusió i passió, dedi-
cada especialment a la Companyia de Santa Bàrbara i a les  recreadores 
que any rere any interpreten el seu paper per mantenir viva la seva me-
mòria.  
 
 
M. Àngels Cedacers i Hervàs 
Regidora de Ciutadania, Participació i Dinamització del Territori 
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El setembre de l'any 2008, l'Ajuntament de Girona i l'associació de minia-
turisme El Baluard van organitzar una recreació històrica per commemorar 
el bicentenari dels dos primers setges de la ciutat de 1808. El caliu d'a-
questa celebració va motivar el naixement de l'Associació Girona 1809 - 
Amics de la Girona Napoleònica, amb l'objectiu de promoure el coneixe-
ment dels setges napoleònics de la ciutat i d'organitzar-ne la reconstitució 
històrica. L'any següent, l'associació i l'Ajuntament ja van assumir 
l’organització del bicentenari del setge de 1809, des de llavors consolidada 
en el calendari festiu de la ciutat i reeditada anualment, amb la sola ex-
cepció de l'any 2020 a causa de la pandèmia de la COVID-19. 
 
La memòria dels setges napoleònics de Girona, sens dubte un dels tràn-
gols més difícils en la història de la ciutat, va ser objecte durant el segle i 
mig següent de determinades interpretacions i apropiacions que més tard, 
a l'inici del període democràtic, en van causar una imatge no gaire simpà-
tica. En el context d'inicis del segle XXI, en canvi, la rememoració dels set-
ges en forma de festa ciutadana de recreació històrica constitueix una 
ocasió per a descobrir, aprendre i gaudir la història de la ciutat d'una ma-
nera lúdica i participativa, tant per a les gironines i els gironins de totes les 
edats com per a tothom que vingui d'altres indrets. Tot i que la recreació 
històrica de conflictes bèl·lics, una pràctica nascuda de l'afició per la histò-
ria i l'arqueologia experimental i generalitzada des de fa decennis a Euro-
pa i a Amèrica, ja comptava a Girona amb precedents autòctons com la 
tasca de recerca i divulgació en història militar de Joaquim Pla Dalmau o 
l'activitat de la mateixa societat El Baluard, l'organització de la Festa dels 
Setges Napoleònics de Girona va representar la primera iniciativa d'aquest 
tipus a Catalunya. 
 
Sempre interessada a continuar divulgant la història dels setges i de la ciu-
tat, l'Associació Girona 1809 es complau a dedicar aquest any 2022 la XIV 
edició de la Festa dels Setges, de comú acord amb l'Ajuntament, a la me-
mòria de les dones de la Companyia de Santa Bàrbara, popularment cone-
gudes com les Heroïnes de Santa Bàrbara. És de justícia posar el focus en 
el rellevant paper que van tenir les dones de Girona en aquells esdeveni-
ments i dins del context social i cultural de l'època, tal com ja ha posat de 
relleu la historiografia. Per això agraïm a l'Ajuntament de Girona, en la 
persona de M. Àngels Cedacers, regidora de Ciutadania, Participació i Di-
namització del Territori, a més del suport continuat durant tants anys, la 
iniciativa de publicar enguany aquest opuscle dedicat a les Heroïnes, així 
com a Fèlix Xunclà l'elaboració del text, amb el qual se subratlla de passa-
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da la importància del web Pedres de Girona per a la divulgació solvent i 
documentada de molts aspectes de la història de la ciutat. Finalment, cal 
incloure en aquest agraïment les recreadores que any rere any interpreten 
el paper de les Heroïnes i que d'aquesta manera en mantenen viva la me-
mòria. Que sigui per molts anys. 
 
 
Albert Piqué-Guijarro 
President de l’Associació Girona 1809-Amics de la Girona Napoleònica 
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La participació de dones en la defensa de la seva terra i família en situaci-
ons de guerra, com eren els setges napoleònics de 1808-1809, no era cap 
novetat històrica. El que diferencia el fet gironí de la Companyia de Dones 
de Santa Bàrbara són uns aspectes molt concrets: 
La tradicional divisió social d’espais, habitualment formulada durant el se-
gle XVIII (home = públic / dona = domèstic) era alterada per les especials 
circumstàncies que hi confluïen. En una situació de setge calia tota inter-
venció, i d’una forma organitzada i eficient. Els estaments de poder i pro-
paganda de l’època varen veure bé la creació d’aquesta organització, a 
iniciativa d’un grup de gironines, per donar recolzament logístic a les tro-
pes i unitats civils armades, amb el que es reconeixia una funció pública de 
les dones, en aquest cas en els àmbits de la intendència i la sanitat. 
 
Fins i tot es varen apuntar uns certs trets democràtics; l’elecció dels rangs i 
categories anava a càrrec de les mateixes dones incorporades voluntària-
ment a la Companyia, que eren qui controlaven exclusivament el seu fun-
cionament. Naturalment, però, les ordes no podien ser proclamades autò-
nomament, si no que vindrien del comandament militar i dels comissio-
nats que s’havia nomenat amb aquest objectiu. 
 
Les accions coordinades de la Dones de la Companyia van resultar efici-
ents i valentes: 131 dones varen rebre distincions al Valor, i algunes hi va-
ren deixar la pell. 
 
Acabada la guerra s’imposava la recuperació en tots els sentits. Una recu-
peració difícil i complicada, sense recursos, i la  restitució del sistema ab-
solutista i la derogació de la Constitució elaborada a les Corts de Cà-
dis el 1812, que provocà un exili liberal, ho dificultarien notablement. El 
nou govern diluïa el procés de construcció política del liberalisme i, entre 
altres aspectes, ressituava les dones altre cop a la llar. Les dones de Santa 
Bàrbara passaven a ser Heroïnes de Santa Bàrbara, remarcant uns aspec-
tes de les seves tasques durant la Guerra del Francès, però oblidant-ne 
d’altres com un incipient protagonisme no subsidiari en la vida ciutadana. 
Posar en valor la tasca d’aquestes Dones despullant-les de l’aura 
d’heroïnes i ressituant-les en la seva veritable dimensió femenina és una 
tasca encara per desenvolupar. 
 
 
Fèlix Xunclà i Tubert 
Pedres de Girona 
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1. Entorn històric. 
 
Al llarg de la seva història, Girona, per la seva situació estratègica de pas 
nord-sud, ha patit setges a totes les èpoques per obtenir el domini d’un 
punt de comunicació d’importància cabdal. Els setges més coneguts popu-
larment, segurament, són els de Felip l’Ardit de França, el 1285, que va 
donar lloc a la llegenda de les mosques de Sant Narcís, i els de la Guerra 
del Francès, a principis del segle XIX. 
 
L’estiu de 1809 una Girona exhausta era assetjada per les tropes napoleò-
niques. Era el tercer dels setges que suportava la ciutat dins les campa-
nyes de la Guerra del Francès, que en aquest embat la portaria a capitular 
el 12 de desembre.  Després de l’intens bombardeig d'artilleria i els set 
mesos de setge, la ciutat de Girona era pràcticament inhabitable i la seva 
defensa insostenible. La fam, la mort i la destrucció campava pels carrers. 
 
 El mes de maig, per reforçar un contingent militar ben reduït, s’havia 
constituït l’anomenada “Cruzada gerundense”, un cos amb funcions mili-
tars format per voluntaris civils que va arribar a ser constituït per 944 ho-
mes1, organitzats en vuit companyies (dues d’elles de religiosos), una de 
reserva i una brigada de fusters i paletes per reparar les fortificacions 
malmeses. Tenien al seu càrrec la defensa i manteniment dels baluards del 
Mercadal, de Sant Pere, de Sarraïnes i de la Mercè. La companyia de re-
serva, formada per 50 homes, servia d’escorta al governador de la plaça 
Mariano Álvarez de Castro i l’acompanyava en les seves visites a les posi-
cions defensives. La denominació de “Croada” contraposava el catolicisme 
imperant al territori al laïcisme revolucionari francès. 
 
 
  

 
1 “Gerona histórica”. Joaquim Pla Cargol, 1940. Dalmau Carles Pla, Girona. 
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2. Les dones, a la defensa de la ciutat. 
 
La participació de les dones en 
la defensa de la ciutat no exis-
tia més enllà de les seves acti-
vitats com a ciutadanes, per 
iniciativa pròpia; no va existir 
mai un cos organitzat de do-
nes amb funcions militars ar-
mades. Entre les referències 
documentals a la participació 
de dones en les accions de 
defensa de Girona cal desta-
car l'assalt del 20 de juny de 
1809, ordenat pel general 
francès Guillaume Philibert 
Duhesme, durant el qual Jo-
sepa Demà, àlies Perrota va 
assistir els defensors i va arri-
bar a disparar el seu fusell 
tantes vegades que va resultar 
contusionada per la reculada 
de l'arma, fet que va repetir 
tants cops com es va trobar en 
llocs d'atac a la ciutat. Aquest 
era un fet excepcional, que va despertar l’interès dels cronistes i així ho 
varen publicar al diari de Girona. 
 
Davant les necessitats de suport logístic i assistencial dels defensors de la 
ciutat, un grup de dones també va prendre la iniciativa d’organitzar-se de 
forma similar a la  “Cruzada gerundense” per atendre de forma més eficaç 
combatents i ferits en els mateixos punts de defensa de la ciutat2. Així, 
s’adreçaren al governador Álvarez per sol·licitar permís per constituir-se 

 
2 A la instrucció de creació de la Companyia s’especificaria que les funcions as-
signades eren “llevar agua, llevar aguardiente, y [...] se emplearán en lo que se 
les mande, y con particularidad en asistir y acompañar los heridos que puedan 
andar por su pie [...] y los que hayan de ser conducidos en parigüelas, los lleva-
rán á los hospitales”. 
 

Detall de "El Gran Dia de Girona". Ramon 
Martí i Alsina. 1863-1864. Oli sobre tela. 
496 × 1.082 cm. Auditori Josep Irla, antic 
Hospital de Santa Caterina, Girona 
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organitzativament i participar de forma eficient en les tasques de defensa 
de la ciutat3, tasques que, per altra banda, ja venien desenvolupant sense 
una estructura de comandament. 
 
 
  

 
3 Algunes de les funcions que s’assignarien a les dones de la Companyia des de 
la seva creació ja havien estat desenvolupades anteriorment per dones adscrites 
a regiments militars, la funció històrica de les quals era vendre vi a les tropes 
A França rebien el nom de vivandière o cantinière. El nom de cantinière va subs-
tituir l'original vivandière a partir de 1793, però l'ús d'ambdós termes va ser ha-
bitual a França fins a mitjans del segle XIX, i vivandière va continuar sent el ter-
me preferit als països no francòfons com la Gran Bretanya. Als territoris de la 
corona espanyola s’emprava el terme “cantinera”. 
Les cantineres van servir a l'exèrcit francès fins a l'inici de la Primera Guerra 
Mundial, però el costum (i el nom) es va estendre a molts altres exèrcits. Van 
servir als dos bàndols a la Guerra Civil americana i als exèrcits d'Espanya, Itàlia, 
els estats alemanys, Suïssa i diversos exèrcits d'Amèrica del Sud (“Intrepid 
Women: Cantinières and Vivandières of the French Army”. Thomas Cardoza). 
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3. Creació de la Companyía. 
 
El governador de la plaça, Mariano Álvarez, va transmetre la demanda al 
Capità General de Catalunya, Antoine Malet, marquès de Coupigny. Álva-
rez, en el to habitual de l’època, especificava al seu escrit que “habiendo 
entendido el Excmo. Sr. Marqués de Coupigny, General del exército de Ca-
taluña el espíritu, valor y patriotismo de las Señoras Mugeres Gerunden-
ses, que en todas lás épocas han acreditado, y muy particularmente en los 
sitios que ha sufrido esta Ciudad, y en el riguroso que actualmente le ha 
puesto el enemigo; deseando hacer público su heroismo y que con más 
acierto y bien general puedan dedicar y emplear su bizarro valor en todo 
aquello que pueda ser de beneficio común á la Patria, y muy particular-
mente de los nobles guerreros defensores de ella [...] ha venido S. E. con 
orden de 22 del actual en disponer y mandar que se forme una compañía 
de dos cientas Mugeres sin distinción de clases, jóvenes, robustas, y de es-
píritu varonil”. El document va ser publicat al Diario de Gerona del 2 de 
juliol de 1809 i es va fer públic a fi que totes les voluntàries que ho desit-
gessin es poguessin allistar (Annex I). 
 

 

 
 

Dones de la Companyia de Santa Bàrbara. Figures de plom.  
Col·lecció de Joaquim Pla. Museu d’Història de Girona. 
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En pocs dies, gairebé dues-centes dones s’havien allistat a la Companyia. A 
la convocatòria es prometia “recompensar con distinciones sus méritos y 
servicios, sean premiados con un distintivo honorífico, y de mérito, y de 
hacerlas dotar para que contraigan su alianza de matrimonio decente, y 
sin deshonor el menor á las familias, y eternizar los dignos nombres de ta-
les heroinas”. 
 
Acabada la inscripció, es van publicar les Instruccions de creació i organit-
zació, que van ser publicada al “Diario de Gerona” de 5 de juliol de 1809 
(Annex II). 
 
S’hi especificava que “La Compañía de Señoras Mugeres Gerundenses ten-
drá la denominación de Compañía de Santa Bárbara”, i que constaria de 
200 dones, amb quatre Comandantas, vuit Sargentinas i vuit Escuadristas. 
 
S’estipulava que la cadena de comandament podia seguir dues línies: el 
governador Álvarez i els altres caps militars es podien adreçar directament 
a les Comandantes, o bé mitjançant els dos comissionats per a la creació 
de la Companyia, D. Baudilio Farró y Roca i D. Juan Perez Claras, aquest 
darrer secretari de l’Ajuntament. 
 
El mateix dia 5 de juliol, es feia la primera convocatòria a totes les dones 
allistades als  punts que tenien assignats. Els dos comissionats escrivien a 
Álvarez manifestant que “[...] se tocó anoche la generala, y la visoña com-
pañía con la mayor puntualidad, serenidad y entusiasmo, se presentó en 
los puntos que tiene destinados hasta que por disposicion de V.S. se man-
dó que se retirasen; las quatro Señoras Comandantas nos han manifestado 
la satisfacción que les había cabido en el buen orden de las Señoras Mu-
geres de su mando”. (Annex III). 
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4. El distintiu de la Companyia. 
 
A fi i efecte de poder identificar 
les voluntàries, s’havia especifi-
cat en la Instrucció de creació de 
la Companyia que “Todas las in-
dividuas de la mencionada Com-
pañía llevarán un distintivo de 
una cinta encarnada, puesta so-
bre el codo del brazo izquierdo a 
modo de brazalete haciendo un 
lazo, el qual deberán llevar si-
empre que estén de facción, y 
podrán usarlo también desde 
que se hayan alistado, y hasta 
que S. E. otra cosa disponga“. 
 
Un rebut signat per Pere Claràs 
Cordoner de data 12 d'agost de 
1809, declara haver rebut dels 
dos comissionats de la Compa-
nyia vuitanta rals de billó per 
unaa compra de 18,5 canes de 
cinta vermella, a la que en devi-
en seguir d’altres, el que fa su-
posar que la quantitat per a cada 
component de la Companyia de-
via ser considerable per poder 
veure-la a distància. Gouvion de 
Saint-Cyr escrivia al seu “Journal 
des opérations de l'armée de Ca-
talogne, en 1808 et 1809”, respecte del Gran Dia de Girona (19 de setem-
bre de 1809) que "...la més lleugera alenada feia volar i descobrir els llaços 
que distingien les dones de Santa Bàrbara". 
 
 
  

La cinta vermella, distintiu de les Dones 
de la Companyia de Santa Bàrbara. 



 

14 

5. Organització de la Companyia. 
 
D'acord amb l'estructura organitzativa que s'havia establert en la Instruc-
ció es va procedir a l'elecció dels càrrecs, amb el que la Companyia va 
quedar formada de la següent manera, de la que es conserva relació no-
minal: 
 

1a. ESQUADRA DE SANT NARCÍS.  
Comandanta: Llúcia Jonama de Fitz-Gerald.  
Primera secció: 
Sargenta: Rita Sala. 
Individues: Maria Gatell, Catalina Vidal, Maria Josefa Jonama, Narci-
sa Bofill, Teresa Andry, Jerònima Amich, Maria Casademunt, Ger-
trudis Camps i Roger. 
Segona secció: 
Sargenta: Ignacia Alsina. 
Individues: Rosa Martorell, Teresa Comellas, Maria Ciurana, Fran-
cesca Puig, Anna Turón, Rosa Masmitjà, Antonia Gelabert. 
Tercera secció: 
Esquadrista: Ana Detrell. 
Individues: Francesca Fàbrega, Isabel Costa, Teresa Illas, Jerònima 
Sala, Rosa Barnat, Rita Costa, Margarida Carreras. 
Quarta secció: 
Esquadrista: Maria Mató. 
Individues: Caterina Delàs, Francesca Xifreu, Rosa Massó, Ignasia 
Cantalosella, Clara Casellas, , Antònia Costa,  i Margarida Cassana. 
Total 34 dones. 
 
2a. ESQUADRA DE SANTA EULÀLIA. 
Comandanta: Maria Custí. 
Primera secció: 
Sargenta: Rosa Mir. 
Individues: Teresa Ametller, Margarida Salabert, Francesca Pacul, 
Maria Cendra, Rosa Jofre, Maria Riera, Rita Fàbregas, Maria Narcisa 
Esquero. 
Segona secció: 
Sargenta: Vicenta Tornabells. 
Individues: Anna Roure, Maria Pastells, Maria Angela Tarragó, Eulà-
lia Colomer, Teresa Amat, Maria Casademunt, Maria Rosa Vala, Rosa 
Bernagosi. 
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Tercera secció: 
Esquadrista: Francesca Soler. 
Individues: Rita Banús, Càndida Jou, Francesca Llogar, Margarida 
Carreras, Francesca Barnés, Josepa Valls, Antònia Pelegrí o Pelegri-
na. 
Quarta secció: 
Esquadrista: Eulàlia Vila. 
Individues: Francesca Artigas, Rosa Saura, Teresa Ferrarons, Fran-
cesca Morell, Rosa Romaní, , Manela Roig, Maria Yatón, Andrea 
Banderlú. 
Total 36 dones. 
 
3a. ESQUADRA DE SANTA DOROTEA. 
Comandanta: María Angela Bivern. 
Primera secció: 
Sargenta: Rosa Costa. 
Individues: Caterina Pagès, Anna Noguera, Maria Tarrús, Maria 
Abras, Teresa Garriga, Rosa Planas, Paula Martínez, Caterina Mari-
mon. 
Segona secció: 
Sargenta: Antònia Betlem. 
Individues: Maria Sureda, Rosa Llobera, Antònia Esparch, Maria 
Bandrell, Margarida Quintana, Maria Rocosa, Teresa Pujol, Teresa 
Mayol. 
Tercera secció: 
Esquadrista: Teresa Palau. 
Individues: Maria Serra, Magdalena Serra,  Ignacia Vidal, Teresa Vi-
vetas, Antònia Camprubí, Maria Rocosa, Margarita Virosta, Rosa 
Forns. 
Quarta secció: 
Esquadrista: Magdalena Daví. 
Individues: Felicísima Quintana, Caterina Junquet, Maria Pascual Ba-
let, Teresa Pascual, Rosa Giralt, Maria Magdalena Mir, Joana Berna-
gosi. 
Total 36 dones. 

 
4a. ESQUADRA DE LA CONCEPCIÓ. 
Comandanta: Raimunda de Nouvilas. 
Primera secció: 
Sargenta: Florentina Serrats. 
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Individues: Maria Llucià de Puig i Quintana, Isabel Metjà Ibañez, 
Maria Rosa Falgueras, Serafina Vey o Vehi, Antònia Mora, Francesca 
Feu, Anna Butiñá, Maria Dalmau i Mar, Antonia Boer y Artolá. 
Segona secció: 
Sargenta: Magdalena Molleras. 
Individues: Maria Tomás o Tomasa, Agnès Alabreda, Maria Crus, 
Anna Maria Mallorquí, Mariana Perramon, Francesca Cullell, Maria 
Vilanova. 
Tercera secció: 
Esquadrista: Magdalena Teixidor. 
Individues: Rosa Rodriguez, Francesca Martí, Maria Vidal, Maria Ro-
sa Saló, Dominga Cortada, Francesca Payret, Maria Vidal. 
Quarta secció: 
Esquadrista: Francesca Vall-llobera. 
Individues: Maria Marqués, Margarida Roig, Francesca Eras, Valeri-
ana Nató, Gertrudis Esclusa, Gertrudis Turón, Rosa Costa. 
Total 35 dones. 

 
La primera Esquadra (de Sant Narcís) va ser destinada a la plaça de Sant 
Pere, i havien de tenir cura dels defensors de la bateria de Sant Narcís, el 
baluard de Sant Pere, les Sarraïnes i els llocs intermedis fins al portal de 
Sant Cristòfol. 
A la segona (de Santa Eulàlia) se li va assignar la plaça de Sant Agustí, i ha-
vien d'atendre els baluards de Santa Creu i Figuerola, i el llenç de muralla 
fins passat el convent de Sant Agustí. 
La tercera (de Santa Dorotea) estava destinada a la plaça del Vi, amb l'ob-
jectiu d'atendre el pont de Sant Francesc (a l’actual pont de Pedra), el ba-
luard de la Mercè i les seccions de muralla d'aquest espai fins la caserna 
d'Alemanys. 
La quarta (de la Concepció) tenia fixat el punt de concentració a la plaça 
de l'Hospital i havia d'atendre els baluards de Sant Francesc de Paula, San-
ta Clara, del Governador i els trams de muralla del sector. 
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Destins i àrees de les quatre esquadres de la Companyia de Dones de Santa Bàr-
bara. 
1 - Esquadra de Sant Narcís | 2 - Esquadra de Santa Eulàlia | 3 - Esquadra de San-
ta Dorotea | 4 - Esquadra de la Concepció. Plànol de Jordi Pericot i Dilmé. 
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6. Historial de la Companyia. 
 
Al “Diario de Gerona” s’esmenten 
diversos accions de gironines du-
rant els setges, abans i després 
de la creació de la Companyia, 
accions que, per excepcionals, 
mereixen la seva narració. 
 
Quan encara no s'havia constituït 
la Companyia, el 17 de juny de 
1809 una part de la guarnició mi-
litar de la ciutat va sortir amb el 
propòsit de destruir els treballs 
que duia a terme l’exèrcit napo-
leònic al camí real de França, a 
Pedret, prop del baluard de Sant 
Pere. Durant aquella acció, que 
va costar més de cent baixes, 
grups de dones corrien pel mig 
del foc, subministrant provisions 
de boca i de guerra als defensors 
del baluard. 
 
El 3 d'agost de 1809, Josepa Demà es va assabentar que els malalts ingres-
sats a l'Hospital de Sant Daniel l’havien d'abandonar per un atac de l'ene-
mic, i allà va anar amb la seva filla i la seva criada Josepa Barrera. Al veu-
re'ls mig nus, se’n va carregar alguns a coll  i en va acompanyar d'altres, en 
total trenta-u, a l'església de Sant Martí, on havien establert un hospital i 
havien de romandre provisionalment. Quan es va decidir que ocupessin un 
altre local, hi va anar altra vegada, en aquesta ocasió acompanyada de 
Maria Rosa Falgueras, Jerònima N., Francesca Rexach, Magdalena Blanch, 
Maria Comadira, Anna Ferrer, Àgueda Alsina (que es va presentar amb una 
provisió de roba pels malalts) i altres de les que no ens han arribat els 
noms, i amb un baiard varen dur a terme el trasllat. 
 
Uns dies abans de l'assalt al castell de Montjuïc, cent vint dones casades i 
solteres, de totes les classes socials, es varen oferir a portar als hospitals 
des dels punts atacats tots els ferits i tenir-ne cura. Algunes, a casa seva, 
preparaven benes, municions i altres elements necessaris per la lluita. 

Detall de "El Gran Dia de Girona". Ca. 
1862.  Ramon Martí Alsina. Museu d'His-
tòria de Girona 
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Les dones de Santa Bàrbara iniciaren les seves activitats durant la nit de 4 
al 5 de juliol, durant la temptativa d'assalt al castell de Montjuïc. Al toc de 
generala, les dones es varen presentar per acomplir la missió encomanada 
i allà varen romandre fins que el Comandant General de l'Avantguarda i 
Governador de Girona Mariano Álvarez va manar que es retiressin per ha-
ver finalitzat el perill. Cal tenir en compte que en aquest moment encara 
no havia estat comunicada la formació pels comissionats del cos auxiliar, 
Baudilio Farró i Joan Pérez Claras, instrucció que no va aparèixer al “Diario 
de Gerona” fins el dia 5. 

Moltes de les dones de la Companyia també volien socórrer els castells i 
forts que envoltaven la ciutat i que depenien de la plaça. El 6 de juliol, els 
comissionats traslladaren la petició al general Álvarez, qui no va accedir-hi 
per no considerar necessari aquest servei, tot fent constar que conservaria 
"indecible memoria de su rasgo de bizarria y valor, cuya heroicidad no ti-
ene exemplar en los fastos de la historia". 
 
Després de retirar-se temporalment les tropes napoleòniques dels tres 
consecutius assalts al castell de Montjuïc, el governador Álvarez s’hi va 

"El Gran Dia de Girona". Ca. 1862.  Ramon Martí Alsina. 
Museu d'Història de Girona 
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desplaçar i mentre felicitava el governador de la fortalesa Guillem Nash i 
al seu segon Blas de Fournàs, una secció de la Companyia de Santa Bàrba-
ra que l'havia acompanyat, atenia els ferits i defensors del castell, tot i el 
foc que encara anava fent l'exèrcit francès sobre el castell, i varen baixar 
amb baiards els que havien de ser retirats a l'hospital de sang instal·lat a 
Sant Pere de Galligants. 
 

 
El mateix dia, al toc de generala, es presentaren les quatre esquadres de la 
Companyia als seus respectius llocs de concentració proveïdes dels ele-
ments necessaris per a la seva missió. L'esquadra de Sant Narcís va recór-
rer els indrets que tenia assignats per subministrar els auxilis d'aigua, ai-
guardent i municions, i proporcionar als hospitals els que era necessari per 
atendre els ferits. L’Esquadra de Santa Dorotea, amb la comandanta de la 
de Santa Llúcia, Maria Custí, va anar a la muntanya de Montjuïc per socór-
rer els ferits i traslladar-los a l'hospital. S'hi varen significar especialment 
Teresa Andry, Maria Mató, Narcisa Bofill i Maria Josepa Jonama. Moltes 
altres dones que no pertanyien a la Companyia s'afegiren a les accions que 
aquestes duien a terme. 
 

"Les heroïnes de Santa Bàrbara". Ca. 1868.  Ramon Martí Alsina. 234 x 390 cm. 
Oli sobre tela. Saló de plens de la Diputació de Girona. Josep Ferrer. CRDI – Ajun-
tament de Girona 
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Després de la voladura acci-
dental de la torre de Sant Jo-
an (“por imprudencia de un 
artillero que entró con una 
vela encendida en el repuesto 
de pólvora”, deia el “Diario de 
Gerona”), el 8 de juliol de 
1809, que va provocar que 
vint homes del Primer Terç de 
Vic amb el seu capità Josep 
Isern i el tinent Miquel Arma-
dà i sis artillers hi quedessin 
sepultats, anaren a socórrer 
els ferits l'intendent Bera-
mendi i una secció de la 
Companyia de Santa Bàrbara, 
amb la comandanta Maria 
Àngela 4. Consta a les memò-
ries del general Fournàs que 
Ignasia Alsina va apartar les 
runes que cubrien els soldats i 
va atendre un moribund. Pere 
Bruguera, oficial del Regiment d'Ultònia, feia constar en una carta que va 
ser extret viu de les runes Miquel Armadà "completamente chafado" i 
conduït a l'hospital 5.  
 
El 19 de setembre de 1809, el Gran Dia de Girona, les dones de la Compa-
nyia anaren als llocs que eren necessàries, malgrat els repetits atacs de les 
bateries d’artilleria napoleònica sobre Girona. Durant l'assalt a la ciutat 
una dona va resultar ferida i dues més contusionades. 

 
4 El “Diario de Gerona” explicava que “Tan luego como se observó esta desgracia 
(l’explosió a la torre), acudieron a prestar socorro el intendente D. Carlos Bera-
mendi y muchos paisanos, así como una partida de las mujeres de la compañía 
de Santa Bárbara con la Comandanta Dª Maria Angela Bivern. Lograron retirar-
se ocho heridos á pesar del vivo fuego de mortero que el enemigo dirijió hacia 
aquel punto tan luego como observó lo ocurrido". 
 
5 Malgrat presentar set ferides considerades mortals, a part d'altres de menor 
importància, va sanar i més tard exercí d'advocat a Barcelona. 
 

"La Companyia de Santa Bàrbara". Ca. 1891.  
Ramon Martí Alsina. 497 cm × 405 cm. Oli 
sobre tela. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Durant la nit del 3 al 4 de novembre de 1809, al toc de generala, Maria 
Marfà i Vila, esposa d'un caporal de Rendes que estava al llit, ferit, es va 
armar amb el fusell i la canana del seu marit i va sortir de casa en direcció 
al punt que es presentaven els trets. Els artillers del pont de Sant Francesc, 
que tenien al seu càrrec dos canons, li digueren que tornés a casa seva a 
tenir cura del seu marit, i ella va respondre que "Cuando se toca generala 
éste es -assenyalant el fusell que portava sobre el muscle- mi marido. He 
de vengar la sangre que le han hecho derramar estos gabachos malditos", 
i va anar cap al baluard de Sant Francesc, però el comandant del lloc no li 
va permetre l'entrada. (“Diario de Gerona”, 4 de novembre de 1809). 
 
La sargenta de la 1a Esquadra, Ignacia Alsina germana d’un oficial dels 
hússars de Sant Narcís6, va destacar en els fets de la Torre de Sant Joan  el 
8 de juliol de 1809. 
 
Rita Sala, sargenta de la 1a secció de l’Esquadra de Sant Narcís, el 22 de 
maig 1821 va sol·licitar al comissionat Clarás un certificat que acredités 
que havia sigut una de les primeres a allistar-se a la Companyia, i que hi 
constés expressament que havia sigut ferida cinc vegades durant el setge. 
També diverses dones de la 3a secció varen sol·licitar que es certifiqués 
que havien anat a socórrer la Torre de Sant Joan i el Castell de Montjuïc. 
 
  

 
6 “La Compañía de Mujeres de Santa Bárbara. Una mirada a la posguerra”, Mi-
guel Enrique Espigares Jiménez, 2022. 
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7. Premis i distincions. 
 
El general Álvarez va disposar que es 
fes esment al “Diario de Gerona” del 25 
de setembre de 1809 de Teresa Bala-
guer, vídua de Francesc Balaguer, cor-
reu que va ser de la Junta, mort en 
combat; d'Isabel Pi, soltera; d'Esperan-
ça Llorens i de Maria Plajas, cap d'elles 
pertanyent a la Companyia de Santa 
Bàrbara, pel seu comportament el dia 
19 de setembre de 1809, l’anomenat 
“Gran Dia de Girona”. 
 
Pel Reial Decret de 3 de gener de 1910, 
els defensors de Girona gaudiren de la 
noblesa personal, honor que també va 
ser concedit a les dones de la Compa-
nyia, i pel Reial Decret de 14 de setem-
bre del mateix any se les va atorgar l'ús 
de la Creu dels Setges, (de la mida i fi-
gura de la de Malta). En atenció als mè-
rits de Magdalena Bivern, per R. D. de 
24 de setembre de 1814 li va ser con-
cedida una pensió anual de 200 ducats 
i l'ús de la Creu creada pels defensors 
de la ciutat. 
 
Antonia Gelabert, Antònia Costa, Ger-
trudis Camps i Roger, Francesca Cullell, 
Maria Vidal, Francesca Barnés i Fran-
cesca Artigas, de la Companyia, varen 
ser distingides amb l'ús de l'esmentada 
Creu. A Margarida Sunyer se li va expe-
dir un diploma per l'ús de la Creu. Fran-
cesca Artigas va ser premiada amb una 
pensió de sis reals diaris i l'ús del distin-
tiu de sergent. Per R.O. de 24 de juny 

Creu atorgada als defensors de Girona. 
Anvers i revers. Museu Nacional d'Art de 

Catalunya 
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de 1816 va ser premiada Maria Àngela Bivern i Puig amb una pensió anual 
de 250 ducats i la utilització de la Creu dels Setges. 
 

 
 
 
  

Distincions a la valentia i sacrifici de la Companyia de Santa Bàrbara. 
Dibuix de Jordi Pericot. 
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8. Personatges de la Companyia. 
 
Llúcia Jonama de Fitz-Gerald. Era 
natural de La Bisbal d'Empordà, 
filla del comerciant gironí Josep 
Jonama. Emili Grahit i Papell (1850-
1912) explica a "Reseña histórica 
de los Sitios de Gerona en 1808 y 
1809" que quan era jove va sentir 
explicar amb molt d'entusiasme a 
un veterà de la guerra que, passant 
Llúcia Jonama per un dels llocs en 
els que diversos soldats francesos, 
durant la suspensió del foc concer-
tada per tractar la capitulació de 
Girona, oferien queviures als afa-
mats soldats gironins, va renyar els 
que acceptaven l'oferiment, i que, 
havent-se acostat a ella un oficial 
francès amb una cistella de men-
ges, la va rebutjar, dient que no vo-
lia res dels enemics, ni tan sols 
menjar.  

 
Maria Àngela Bivern i Puig. Nascu-
da a Palol d’Onyar, era filla de Mag-
dalena Puig i Salvi Bivern, que va 
servir com a voluntari en la Quarta 
Companyia de la Croada Gironina, 
amb el grau de caporal. De la seva 
fortuna personal va pagar l'allista-
ment d'un soldat que va servir a la 
Croada Gironina, atès que ella no 
podia pertànyer al cos armat, com 
hagués estat el seu desig. Amb 22 
anys va ser elegida Comandanta de 
l’Esquadra de Santa Dorotea, que es 
reunia a la plaça del Vi. 
 

Raimunda Nouvilas de Pagès, coman-
danta de la 4ª Esquadra de la Concep-
ció. Museu d’Història de Girona. 
Dipòsit de Carme i Eugènia de Pagès. 

Maria Àngela Bivern, comandanta de 
la 3ª Esquadra de Santa Dorotea. 
Museu d’Història de Girona. 
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Cinc estudis de dones per al quadre "La companyia de Santa Bàrbara" de Ramon 
Martí Alsina. Ca. 1891. Llapis conté i clarió sobre paper. 36,5 x 43,7 cm. Donació 
de Carlota i Ricard Martí Rovira. Museu Nacional d'Art de Catalunya 

Acaba la Guerra, va ser rebuda pel rei Ferran VII quan aquest va estar a 
Girona el 24 de març de 1814, en la seva qualitat d'ex-comandanta de la 
Companyia de Santa Bàrbara i, diuen els testimonis, que la va besar quatre 
vegades a la mà, dues al carrer de Ballesteries i altres dues durant la re-
cepció celebrada als salons de Casa Carles. 
 
L'any 1816 va ser condecorada amb la Creu del Setge de Girona. El 6 d'oc-
tubre de l'any 1820 es va casar i va tenir tres fills. 
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9. El túmul a les Heroïnes. 
 
Acabada la guerra, es va creure convenient enaltir la victòria que s’havia 
obtingut contra els invasors napoleònics. En un país destrossat per les 
anades i vingudes dels exèrcits enfrontats, Girona procurava tancar les 
ferides i honorar els conciutadans morts durant els fets bèl·lics, comme-
morant-los amb un perfum heroic. 
 
El 28 de juliol de 1817 es va dictar una Reial Ordre  que manava celebrar 
en endavant un solemne aniversari a l'església de Sant Feliu de Girona en 
memòria dels que havien mort durant la defensa de la ciutat durant els 
setges napoleònics, i els comissionats varen fer construir un túmul, esta-
blint que a cadascuna de les quatre cares s'hi col·loquessin trofeus i atri-
buts corresponents a la classe que hi havia de figurar: la primera pels ecle-
siàstics, la segona pels militars, la tercera pels paisans, i la quarta per a les 
"heroïnes generoses". 
 
La de la Companyia de Santa Bàrbara presentava una figura d’una Fama 
amb una bandera on s'indicava "Zelo y Patriotismo", i una làpida amb la 
següent octava: 
 

“Las cenizas de un sexo delicado, 
Que al rigor de la guerra ofreció el pecho 
Con zelo y patriotismo acrisolado 
A eternizarse tienen gran derecho. 
Sea por todo el orbe publicado 
Su brio, intrepidez y su despecho; 
Pues si por su patria muertas fueron, 
Toda gloria y honor se merecieron". 
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10. El monument funerari. 
 
Un grup de dames gironines, quan es va commemorar el primer centenari 
dels setges de 1808 i 1809, varen constituir una Junta que, el 5 de desem-
bre de 1909 va celebrar una reunió a l'Ajuntament, en la que es va acordar 
elegir la “Junta de Dames” encarregades d’impulsar i verificar els treballs 
de bastir un monument funerari que guardés les restes d'algunes heroï-
nes, Junta que el 14 del mateix mes va quedar constituïda: 
 
Presidenta honoraria, Infanta Maria Isabel filla de la reina Isabel II 
Presidenta efectiva, Dolors de Puig de Foxà 
Vicepresidentes: Consol Pagès de Batlle, Cruz Posada de Bivern i Adela de 
Pastors de Llobet 
Tresorera, Pilar de Pastors, vídua de Rigau 
Vice-tresorera: Pilar de Foxà de Llobet 
Secretària: Dolors Armet, vídua de Capellà 
Vice-secretària: Paulina Valentí. 
 
Per recaptar fons per a la cons-
trucció del monument, es va 
recórrer, com era costum en 
aquests casos, a la celebració 
de funcions, concerts i a obrir 
una subscripció popular. El 24 
d'abril de 1910 es va organitzar 
la primera funció, que va tenir 
lloc al Teatre Principal, avui Te-
atre Municipal. El 24 de maig 
següent, el Trio Barcelona for-
mat pels artistes Perelló, Vives i 
Raventós, va celebrar un con-
cert al Coliseo Imperial, del que 
es va destinar el 50 per cent de 
la recaptació a la subscripció 
del monument. L'11 de desem-
bre, també al Coliseo Imperial, 
es va celebrar un altre concert, 
en aquesta ocasió per la música 
del Regiment d'Infanteria d'Àsia, 
de guarnició a la ciutat. 

Projecte per al monument a les Heroïnes 
de Santa Bàrbara. Fidel Aguilar (1894-
1917). Terra crua modelada. Museu d'Hi-
stòria de Girona 
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El 13 de maig de 1916, la Junta de Dames va publicar un "Homenaje a la 
Compañía de Santa Bárbara" i va obrir un concurs per dur a terme la cons-
trucció del monument a la capella de Sant Narcís de la basílica de Sant Fe-
liu. Segons les bases havia de tenir la doble consideració de ser un ele-
ment commemoratiu i també dipòsit de les cendres de les homenatjades. 
L'import del monument no podia depassar les 5.000 pessetes. El jurat va 
estar format per Joan Llimona, Francesc X. Montsalvatje, Manuel Almeda, 
Fèlix Azúa i Rafel Masó i Valentí. L'anunci del concurs era de data 30 d'a-
bril, signant per la Junta la presidenta Dolors de Foxà, i Dolors Armet vídua 
de Capellà, secretària, i el termini de presentació finalitzava el 30 de juny 
de 1916.  

 
Varen presentar-ne maquetes 
diversos artistes, entre ells 
l’escultor gironí Fidel Aguilar 
(1894-1917) 7, però el concurs 
el van guanyar els escultors 
barcelonins germans Llucià i 
Miquel Oslé i Sáenz de Medra-
no. 
 
El 5 de novembre de 1920, 
acabada la funció cívica-
religiosa anual en honor dels 
defensors de Girona, va tenir 
lloc la col·locació de la primera 
pedra del monument funerari 
a l'indret que havia d'ocupar, 
davant el del general Álvarez. 
Va ser beneïda pel vicari gene-
ral Dr. Josep Matas i se'n va 
aixecar acta signada per les 
autoritats i la Junta de Dames. 
 
El 17 de novembre, dotze dies 
més tard, la Junta va encarre-
gar la construcció als germans 

 
7 La maqueta presentada, de fang sense coure, es conserva al Museu d’Història 
de Girona. 

Proyecto del monumento que ha de levantarse 
a la memoria de las heroínas de la inmortal 
ciudad, original de los hermanos Miguel y Lu-
ciano Oslé. 1916. Autor desconegut. CRDI-
Ajuntament de Girona 
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Oslé, autors del projecte escollit. 
 
El 15 de març de 1924, el governador civil i militar rebia la notícia telegrà-
fica de que l'Estat concedia la subvenció de 15.000 pessetes per a la cons-
trucció del monument. Dos dies més tard l'Ajuntament acordava agrair la 
subvenció. El 30 de març la Diputació Provincial de Girona va donar 500 
pessetes a la subscripció que s'havia obert. 
 
El 13 de febrer de 1925 en la 
sessió celebrada per l'Ajunta-
ment es va acordar realitzar 
les obres de fonamentació per 
a l'emplaçament del monu-
ment. El 24 de març del ma-
teix any, la Junta de Dames va 
adreçar una circular a les mes-
tres de la província pregant 
que despertessin l'admiració 
dels escolars envers les heroï-
nes, i les convidava a aportar 
donacions per al monument. 
 
El 4 de juny de 1925 amb tota 
solemnitat va tenir lloc la 
inauguració del monument 
sepulcral, monument format 
per tres cossos: el bassament 
on hi ha la creu simbolitzant el 
cristianisme i als dos costats 
fulles de roure i llor, formant 
corones. Al mig, l'estàtua que representa Girona. A l'extrem del segon cos, 
els símbols de l'abnegació i de la fe. Al centre dels pilars serveix de motiu 
ornamental la palma del martiri. El tercer cos està format per un sumptu-
ós sepulcre, en cadascun dels angles del qual apareixen la Puríssima Con-
cepció, Sant Narcís, Santa Bàrbara i Santa Eulàlia, és a dir, els noms de tres 
de les Esquadres de la Companyia, i el de la Companyia. També hi ha la 
figura jacent d'una de les comandantes amortallada amb la bandera. 
 
En el mausoleu apareixen gravades amb lletres daurades les següents ins-
cripcions: "En el año de gracia de 1925 SS. MM. los reyes D. Alfonso y Dª 

Detall de "El Gran Dia de Girona". Ramon 
Martí i Alsina. 1863-1864. Oli sobre tela. 
496 × 1.082 cm. Auditori Josep Irla, antic 
Hospital de Santa Caterina, Girona 
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Victoria Eugenia depositaron 
en este mausoleo las cenizas de 
aquellas heroicas mujeres que 
formando la Compañía de San-
ta Bárbara en el glorioso Sitio 
en 1809 ayudaron a tejer para 
Gerona la corona de la inmor-
talidad". "La Junta de Damas 
presidida por Dª Dolores de 
Puig de Foxà con la fe y volun-
tad que caraterizan a la mujer 
de nuestra raza llevó a cabo la 
erección de este monumento 
para admiración y ejemplo de 
las generaciones venideras". La 
primera làpida va ser col·locada 
poc abans de l'arribada del rei. 
 
El tren reial, procedent de Bar-
celona, va arribar a les onze i 
deu minuts. L'Alcalde va donar 
la benvinguda al rei en nom de 
la ciutat al vestíbul de 
l’Ajuntament, que estava adi-
entment guarnit. Alfons XIII 

anava acompanyat pel president interí del Directori Militar, Antonio Ma-
gaz y Pers marquès de Magaz, el capità general de la regió, Emilio Barrera 
Luyando, els ajudants d'ambdós, José Ferrer, Manuel Rosell, Cayetano de 
Reyna i Rafael Fernández, el del rei Juan Vigori, el duc de Miranda, el se-
cretari del rei marquès de Torres Mendoza, el cavaller major, marquès de 
Torneros, l'inspector dels reials palaus, Azúa, el marquès de Foronda, el 
comte d'Urgell, el cap d'Estat Major, Luis Guzmán de Villoria, el rector de 
la Universitat de Barcelona, Martínez Vargas, i altres personalitats. 
 
El rei, junt amb l'alcalde Frederic Bassols i Costa, va ocupar un landó que 
els va portar a l'església de Sant Feliu a inaugurar el monument. El rei va 
entrar sota tàlem als compassos de la marxa reial executada amb orgue. 
 
El rei va visitar el sepulcre de Sant Narcís, davant del qual va resar, i des-
prés va destapar el vel que cobria el mausoleu. Dins la urna el rector de 

Detall de "El Gran Dia de Girona". Ramon 
Martí i Alsina. 1863-1864. Oli sobre tela. 
496 × 1.082 cm. Auditori Josep Irla, antic 
Hospital de Santa Caterina, Girona 
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Sant Feliu, Jaume Mundet, va col·locar les restes d'una heroïna. El rei va 
signar l'acta que es va aixecar de l'esdeveniment. 
 
La Junta de Dames va regalar al rei una arqueta construïda per l'artesà gi-
roní Adolf Fargnoli i Annetta, que contenía dos llibres: un era un diari dels 
setges de Girona de 1808 i 1809, i l'altre de les notícies històriques de Sant 
Narcís, patró de la ciutat. 
 
A la plaça del Vi es va aixecar un arc de triomf amb la inscripció: "La Igual-
dad Familiar Gerundense a S.M. el Rey" i a l'extrem del carrer Nou un altre 
que deia "Los asilados a S.M.". A l'estació, a més de totes les autoritats i 
persones convidades, hi havia el general Berenguer al front dels Some-
tents. 
 
Acabada la inauguració del mausoleu, el rei acompanyat del seu nombrós 
seguici va sortir en cotxe a dos quarts d'una cap a Palafrugell per inaugu-
rar les noves escoles de la població empordanesa. A la tarda va passar el 
tren que conduïa el rei i acompanyants; a Girona baixaren les autoritats 
provincials i locals. 
 
L'11 de juliol del mateix any de 1925 la Comissió Municipal permanent va 
acordar abonar 2.000 pessetes a la Junta de Dames per saldar les despeses 
produïdes amb motiu de la bastida i inauguració del monument a les hero-
ïnes. 
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ANNEXOS 
 
Annex  I. Álvarez de Castro exposa al Marqués de Coupigny la creació de la 
“Companyia de Dones de Santa Bàrbara”. 

 
“Don Mariano Álvarez de Castro, Mariscal de Campo, etc.-- Habien-
do entendido el Excmo. Sr. Marqués de Coupigny, General del exérci-
to de Cataluña el espíritu, valor y patriotismo de las Señoras Mu-
geres Gerundenses, que en todas lás épocas han acreditado, y muy 
particularmente en los sitios que ha sufrido esta Ciudad, y en el rigu-
roso que actualmente le ha puesto el enemigo; deseando hacer pú-
blico su heroismo y que con más acierto y bien general puedan dedi-
car y emplear su bizarro valor en todo aquello que pueda ser de be-
neficio común á la Patria, y muy particularmente de los nobles guer-
reros defensores de ella, y que a su tiempo tenga noticia circunstan-
ciada S. M. del inaudito valor, y entusiasmo de las Señores Mugeres 
Gerundenses para recompensar con distinciones sus méritos y servi-
cios, sean premiados con un distintivo honorífico, y de mérito, y de 
hacerlas dotar para que contraigan su alianza de matrimonio decen-
te, y sin deshonor el menor á las familias, y eternizar los dignos 
nombres de tales heroinas; Ha venido S. E. con orden de 22 del actu-
al en disponer y mandar que se forme una compañía de dos cientas 
Mugeres sin distinción de clases, jóvenes, robustas, y de espíritu va-
ronil para que sean empleadas en socorro, y asistencia de los solda-
dos, y gente armada, que en acción de guerra tuvieren la desgracia 
de ser heridos, llevarles en sus respectivos puestos todo quanto sea 
necesario de municiones de boca, y guerra á fin de que por este me-
dio no se disminuyan las fuerzas de los guerreros que se oponen al 
enemigo, previniendo que se nombren á tres de dichas Señoras Mu-
geres para Comandantas de la expresada Compañía con el título de 
primera, segunda y tercera Comandanta; para distribuir las órdenes 
á los puestos, y puntos donde deban acudir, comisionando para la 
organización de la compañía á los Señores D. Baudilio Farró y Roca y 
D. Juan Perez Claras: He resuelto que se haga pública esta disposici-
ón de S. E. por medio de Edictos, a fin de que inteligenciado el bello 
sexo del aprecio que merece á S. E. puedan presentarse ante dichos 
Señores Comisionados que se hallarán en la Sala Capitular del muy 
ilustre Ayuntamiento á dar sus nombres, y alistarse en la menciona-
da nueva compañía; en la inteligencia que en llegando su número al 
de 100 se convocarán para elegir, y nombrar ellas mismas las que 
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consideren más á propósito para regir, y gobernar la compañía. Y 
me prometo del acendrado patriotismo, que sin perder instante 
acudirán a porfía las Señoras Mugeres aptas para dichos servicios a 
alistarse para que desde luego puedan entrar en el desempeño de 
tan glorioso servicio, asegurándolas que no omitiré el recomendar 
sus méritos á S. E. para que los eleve á S. M. para dispensarles las 
mercedes, y gracias á las que se hayan hecho acreedoras por tan 
inauditos servicios.-- Gerona 28 junio 1809.-- Mariano Alvarez.-- De 
orden de S. S.-- Dr. D. Andrés Cavallero, Secretario". 

 
 

 
Annex II. Instrucció que estableix les funcions, organització i abast de la 
Companyia. 

 
"Instrucción dispuesta por el Sr. D. Mariano Álvarez, Mariscal de 
Campo de los Reales Exércitos, Gobernador interino de la Plaza de 
Gerona, Comandante General de la Vanguardia del exército del Am-
purdán; para el arreglo y servicio que debe hacer la Compañía de 
Señoras Mugeres Gerundenses, levantada de orden del Excmo. Sr. 
Marqués de Coupigny, segundo Comandante General del Exército de 
Cataluña”. 
 
1.- La Compañía de Señoras Mugeres Gerundenses tendrá la deno-
minación de Compañía de Santa Bárbara. 
 
2.- Constará la expresada compañía de 200 plazas con 4 Comandan-
tas; habrá además 8 Sargentinas, y 8 Esquadristas. 
 
3.- Todas las individuas de la mencionada Compañía llevarán un dis-
tintivo de una cinta encarnada, puesta sobre el codo del brazo izqui-
erdo a modo de brazalete haciendo un lazo, el qual deberán llevar 
siempre que estén de facción, y podrán usarlo también desde que se 
hayan alistado, y hasta que S. E. otra cosa disponga. 
 
4.- Siempre que se toque la generala deberá colocarse una partida 
de 30 Mugeres con una Comandanta, dos Sargentinas, y dos Esqua-
dristas en la plaza del Hospicio, para atender a los puntos de los ba-
luartes de San Francisco, Hospital, Santa Clara y Gobernador, y tro-
zos de muralla intermedios: otra igual partida en la plaza del Mer-
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cadal, para auxiliar los baluartes de Santa Cruz y Figarola, y sus cor-
tinas de muralla hasta pasado el convento de San Agustín: otra ter-
cera igual partida en la plaza de San Pedro, para socorrer la bateria 
de San Narciso, baluarte de San Pedro, Sarracinas, y puestos inter-
medios hasta la puerta de San Cristóval inclusive: y la quarta partida 
de igual número en la plaza del Vino para asistir al puente de San 
Francisco, baluarte de la Merced y todos los trozos de muralla com-
prehendidos en dicho espacio hasta el quartel de Alemanes. 
 
5.- Cada una de dichas quatro partidas se subdividirán en dos, la una 
de 13 Mugeres, con una Sargentina, y la otra de 12 con una Esqua-
drista, para volar al puesto que mande la Comandanta, debiendo és-
ta correr por todos los puntos de su cargo, asistiendo señaladamen-
te á los de más necesidad, para el mejor cumplimiento y desempeño 
del servicio. 
 
6.- Cada Señora Comandanta tendrá nombradas ocho mugeres para 
llevar agua, quatro para llevar aguardiente, y las restantes de su 
partida, se emplearán en lo que se les mande, y con particularidad 
en asistir y acompañar los heridos que puedan andar por su pie, 
conduciendo los soldados, cabos, sargentos y demás gente armada 
al hospital de San Pedro, y a los Señores Oficiales a la Catedral, pues 
que los que hayan de ser conducidos en parigüelas, los llevarán á los 
hospitales, que al efecto se destinen. 
 
7.- En el caso de facción los dos Señores Comisionados que han cui-
dado de organizar la compañia, se colocarán el uno en la plaza del 
Vino y el otro en la plaza de San Pedro, los quales recibirán mis ór-
denes, y las de los demás Gefes, para comunicarlas, á saber, el de 
plaza del Vino á las Señoras Comandantas de la misma, la del Hospi-
cio, y Mercadal, y el de la plaza de San Pedro á la Señora Comandan-
ta de esta dicha plaza; sin perjuicio de dar cumplimiento las mismas 
Señoras Comandantas á las que directamente recibieren, de los que 
estén mandando algun punto atacado. 
 
8.- Los mismos Señores Comisionados entregarán á las Señoras Co-
mandantas pies de lista de las mugeres, que forman la compañia, y 
también de las de subdivisión, para que asi ellas como las Sargenti-
nas, y Esquadristas sepan las mugeres que directamente están bajo 
sus órdenes. 
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Y mando que esta Instrucción se imprima, y se repartan después 
exemplares á todas las Señoras Mugeres que forman la citada com-
pañia, á fin de que enteradas de quanto se dexa explicado se dé 
cumplimiento á esta mi Instrucción, y puedan con acierto hacer el 
servicio que se ha propuesto, que será eternamente agradecido por 
todos los buenos Patricios.-- Gerona 3 de Julio de 1809.-- Mariano 
Alvarez.-- Dr. D. Andrés Cavallero, Secretario". 

 
 
Annex III. Informe emès pels comissionats per a la formació de la Compa-
nyia de Santa Bárbara. 
 

"Apenas quedaba formada y organizada la compañía de Señoras 
Mugeres Gerundenses titulada de Santa Bárbara que se erigió de 
orden del Excmo. Sr. Marques de Coupigni, y baxo las instrucciones 
que se sirvió prescribir, quando sin dar lugar á que diésemos parte á 
V.S. de la realización de dicho cuerpo, se tocó anoche la generala, y 
la visoña compañía con la mayor puntualidad, serenidad y entusi-
asmo, se presentó en los puntos que tiene destinados hasta que por 
disposicion de V.S. se mandó que se retirasen; las quatro Señoras 
Comandantas nos han manifestado la satisfacción que les había ca-
bido en el buen orden de las Señoras Mugeres de su mando; y noso-
tros creemos de nuestra obligación elevarlo á V.s. para que le conste 
todo lo referido, y de ello deduzca la utilidad que puede resultar á la 
Patria, y al mejor servicio del Rey de la formación de la compañía de 
Santa Bárbara. 
 
"Dios guarde á V.S. muchos años. Gerona 5 de julio de 1809.-- Baudi-
lio Farró y Roca.-- Juan Perez Claras.-- Sr. D. Mariano Alvarez". 
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