
Toc de SometentAra fa uns dies, just el 16 de març, va fer 295 anys que les autoritats 

borbòniques van manar fondre la campana Honorata de la Catedral de Barcelona 

en represàlia per haver cridat a sometent durant el setge de 1714. És una curiositat 

que no sempre es coneix i crec que val la pena comentar-ho més detalladament, ja que a 

banda de ser un episodi més de la nostra història, mostra simbòlicament la relació que el 

poble català ha tingut amb la dinastia dels Borbons, que mai han entès ni respectat la 

realitat nacional de Catalunya i el dret a decidir el seu futur. Tot i així, la nova Honorata 

continua marcant el pas del temps, pot ser repicaran les campanes ben aviat i no per 

tornar a cridar a la revolta, sinó per celebrar la nostra llibertat!! 

 

Quines son les campanes de la Catedral de Barcelona? Les campanes de la 

Catedral de Barcelona (nomenada de Santa Eulàlia i la Santa Creu) són: l'Eulàlia la 

que toca les hores, l'Honorata la dels quarts, que junt amb el rellotge són propietat de 

la ciutat. La Tomasa, la Mercè, la Lladre, la Prima, la Dominica, la Tecla, la Nona, 

la Oleguera, la Badada, l'Esquella alta, l'Esquella baixa fan un total de 13 campanes. 

I la darrera és la Cristina que es diu així en homenatge a l'Infanta Cristina per casar-se a 

la Catedral, pot ser es podria rebatejar... 

 

La campana Honorata. La campana Honorata va ser el primer rellotge públic de 

Barcelona, que es va construir al segle XIV, concretament l’Honorata va tocar les hores 

des de les 6 del vespre del 28 de novembre de 1393 fins al setge de 1714, on va ser 

malmesa per una bomba. 

 

La instal·lació de la primera campana, o esquella (com s'anomenaven en els documents 

d'aquells temps, que també ens diuen que estaven subjectes amb filferro de coure) va 

representar un canvi important en la concepció del temps, ja que fins aquell moment el 

temps es regia segons les pautes naturals i les festivitats marcades pel calendari cristià. 

Però la nova campana tocava les hores de dia i de nit i per tant, des de la Seu de 

Barcelona, es marcava el temps gràcies a dos sonadors que mesuraven el temps amb un 

rellotge de sorra (del fet què a vegades es distreien i no tocaven exactament a les hores, 

en deriva la dita de ets un tocacampanes!). Aquesta concepció civil del temps poc a poc 

va comportar la pèrdua de la vinculació amb el sol i els estels i més lentament encara, la 

centralitat de l’Església en l’organització temporal i per extensió, vital, dels 

ciutadans. A més a més, fins aquell moment els rellotges només estaven a les esglésies i 

als palaus, de manera que amb l'Honorata, la ciutat guanyava certa independència i així, 

aquesta capmana es convertia en símbol de la llibertat ciutadana. De fet, la campana es 

va pagar mitjançant una recaptació popular i va ser per decisió de la ciutat, del Consell 

de Cent, que es va situar al campanar de la catedral, tocant al claustre, fins que a 

voltants de l'any 1577, van voler canviar la situació del rellotge, passant-lo a la torre 

oposada de la Catedral, la que està damunt de la porta de Sant Iu, a la que anomenem 

Torre de les Hores. Així ho van disposar els consellers però abans hagueren de declarar 

que es feien solidaris del dany que amb el pes i la vibració podia rebre l'obra del temple. 

Així, la van instal·lar i va romandre funcional fins els darrers temps del setge de la 

ciutat, la Guerra de successió. Durant el dia 16 de març de1714 mentre les bombes dels 

filipistes destruïen gran part de la ciutat, cap a la mitjanit, una bomba va esclatar damunt 

de la torre del rellotge deixant la campana tant malmesa que va deixar de sonar, i 

va passar a tocar les hores la campana Tomasa, des de l'altre torre. 

 

La campana Honorata a la Guerra de Successió, el seu paper durant el setge de 

1714. Durant la Guerra de Successió, l'Honorata no només marcava les hores sinó que 
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va repicar repetides vegades alertant els defensors de la ciutat. Tothom sabia a quina 

plaça havia d’anar, i allà es trobava amb els seus companys d’ofici que es reunien al 

voltant de la bandera gremial i corrien a defensar el seu pany de muralla. Aquesta 

institució, el sometent, tenia els seus orígens en el passat medieval i havia estat 

dissenyada com a cos d’autodefensa ciutadana contra els invasors responent a l’alarma 

d’un toc especial de campana: el toc de sometent (adjunt en teniu un exemple de toc de 

sometent realitzat per la campana de la catedral de Solsona). Perduda ja la guerra, quan 

la ciutat intentava aixecar-se sobre les seves runes, la ciutat sotmesa demana permís al 

rei Borbó perrestaurar la seva campana, però el Consell Reial el denega perquè 

considera que “habiendo sido esta campana la que tocó los movimientos de las 

sediciones, y por otros motivos que Su Majestad ha tenido presentes” ha de ser 

destruïda. Així, va ser al 1717 quan el Consell Reial descobreix que aquella campana 

havia servit per cridar els barcelonins a la defensa de la ciutat, tocant a sometent, i havia 

esdevingut un símbol de la resistència davant Felip V de Borbó, per tant, atenent al dret 

de campana que permetia fondre les campanes enemigues per fer-ne canons des del 

segle XVI, l’Honorata fou trossejada al mateix campanar davant la indignació dels 

barcelonins el 16 de març de 1718 i de la seva fosa se'n va fer uns canons que van posar 

a la Ciutadella, apuntant a la ciutat, la mateixa que aquell bronze havia aixecat en 

armes amb el seu toc a sometent. 

 

Cal recordar que la construcció de la Ciutadella, per controlar la ciutat que va esdevenir 

així la presó dels propis ciutadans, no fou una conseqüència a la forta resistència 

catalana del 1714, ja el 1640 tenien la intenció de construir-la, quan el marqués de Los 

Vélez va venir a Barcelona amb un colossal exèrcit per ocupar-la, pensava que la ciutat 

li obriria les portes atemorida i en lloc d’això va ser durament derrotat a la Batalla de 

Montjuïc per tot un poble aixecat en armes contra l’invasor, contra 

l’opressor. Finalment, rere la derrota del 11 de setembre de 1714, van poder construir-

la. Varen enderrocar una cinquena part de Barcelona, la part més dinàmica, al barri de la 

Ribera, i ho van fer amb les mans dels mateixos barcelonins que hi vivien, deixant-los 

sense les seves vivendes, per a poder construir aquesta fortalesa, que igual que el castell 

de Montjuïc, tenia els canons apuntant cap a la població, no cap a fora com seria lògic. 

N'hi havia partidaris d'usar inclòs els carreus de Santa Maria del Mar per a la 

construcció de la Ciutadella i així establir un perímetre de seguretat entorn la nova 

fortalesa! Però van tenir prou amb les 1.200 cases que van enderrocar (desallotjant unes 

4.500 persones que no van rebre cap indemnització), junt amb els convents de Sant 

Agustí i Santa Clara, i també es va desviar el Rec Comtal. La construcció de la 

Ciutadella era prioritària, fet que va retardar considerablement la reconstrucció de la 

ciutat. 

 

El dret de campana. Felip V va imposar un tribut a les campanes de les esglésies de 

Barcelona perquè havien tocat en contra seu a sometent quan ell va entrar a Barcelona el 

1714. El càstig fou un tribut que estava en proporció a cada parròquia i al pes de cada 

una de les campanes. Aquest dret de campana, va aparèixer a partir del segle XVI  i 

establia que el cap d’artilleria d’un exèrcit podia requisar les campanes de les 

poblacions preses per la força, a fi de fondre-les per fer-ne canons. Normalment, però, 

les poblacions les rescataven mitjançant el pagament en moneda, però, Felip V no 

tingué compassió vers les campanes de Barcelona, i va crear una ordre disposant que fos 

baixada del rellotge de la Seu de Barcelona i feta trossos la campana Honorata pel 

delicte d'haver tocat a sometent durant el setge. A banda, també disposava que cada dia 



a les dues de la tarda, per a recordar als barcelonins l'hora de llur rendició, la campana 

de la Catedral toqués Oració del rei. 

 

Les noves Honorates. Rere la fosa de l'Honorata original del 1393 per ordre de Felip V 

com a repressàlia per haver tocat a sometent (va eliminar tots els símbols, mostra de 

l'odi cap al poble català que no es va salvar ni la campana que tocava les hores), el 

campanar va estar sense campana pròpia fins que l'ajuntament decidí fondre una nova 

campana pel seu rellotge de la Catedral, obtingut el material necessari començà la 

construcció del motlle en un cobert del convent de Sant Francesc de Paula i quan la 

campana fou fosa al 1760 van adonar-se que havia sortit sense nanses i que per tant, tot i 

que semblava bona, no la podien instal·lar, aleshores varen fer un motlle nou i van 

emmotllar la nova campana però un cop neta fou aixecada del sot i penjada pel tal de 

provar-la el 1762 i el so no era bo així que la van baixar i tornar a enterrar fins que va 

millorar i de nou fou carregada en una mena de carro de quatre rodes per a portar-la a la 

seu. Els mestres que fabricaren la campana, en silenci havien planificat un acte de 

resistència posant a la nova obra el batall de l’antiga Honorata per tal de conservar el 

valor simbòlic de la seva predecessora. 

 

A mitjan segle XIX es va decidir fondre una campana nova ja que els resultats de 

restitució de l'Honorata original no havíen estat totalment satisfactoris, però a la tercera 

va la vençuda! L'actual Honorata, doncs, data del 1865 i pesa 750 quilos i, tot i que 

continua a la part més elevada de la Catedral a partir d'aquell any toca els quarts ja que 

la campana de les hores va passar a ser l'Eulàlia, creada també el 1865, d'unes 3 tones de 

pes. Aquesta darrera vai ésser beneïda i apadrinada pel príncep de Astúries que desprès 

fou Alfons XII, i es va relegar l'Honorata com a campana que havia de donar els quarts. 

 

Un cop realitzada l’obra varen tenir greus problemes per transportar-la, degut al seu 

pes, i davant això, gran part de la població hi va col·laborar entregant voluntàriament la 

seva força i portant els seus animals de càrrega per a ajudar a moure la campana fins al 

campanar. La van crear a un solar que hi havia a Via Laietana i des d'allà van carregar la 

campana en una plataforma que rellisqués damunt de corrons i estirant-la mitjançant 

cordes la van dur fins a la plaça de la Catedral. Uns nois es van comprometre a dur-la si 

els donaven una corda prou llarga, així, fins a dos-cents dos nenes entre deu i dotze anys 

van anar a col·laborar per estirar-la i dur-la, després de beneïda i batejada, fins al peu 

del campanar. El pujar-la campanar amunt fou molt més complicat, varen necessitar 

trenta parelles de bous i així la van fer pujar fins gairebé a la vora del campanar, però no 

hi havia manera de fer-la arribar a dalt. Finalment, un mariner va suggerir que 

mulléssin les cordes que sostenien la campana JA que el cànem en mullar-se s’arronsa, i 

així, les cordes es van contraure el suficient perquè pogués arribar fins a dalt. 

 

L'Honorata a la Poesia catalana. La història d'aquesta campana es mereixia un 

reconeixement dins la literatura catalana, així, Josep Maria de Sagarra li dedicà un 

poema. 

  

LA CAMPANA DE SANT HONORAT  

1714 de Josep Maria de Sagarra 
 

Quan s’anava escolant nostra ciutat 

dins del setembre de la mala anyada, 

la campana de Sant Honorat, 



a dalt del campanar a cada estrebada 

movia el seu batall desesperat. 

 

I quan la llengua de la nostra gent 

anava renegada d’odi i de gana, 

quan s’esberlava el pit d’algun valent, 

la llengua de metall de la campana 

repicava i cridava a sometent. 

 

I quan el conseller de la ciutat 

alçava al cel l’espasa i la bandera, 

ja el llop amb la casaca de soldat 

i el lladre de la terra forastera 

ens ho deixava tot esmicolat, 

feia un so ronc com un grinyol de fera 

la campana de Sant Honorat. 

 

I després, quan vingué la mala nit 

i s’ensorrà per sempre aquell delit, 

i era nostra florida ciutadana 

cementiri, misèria i cos podrit, 

pell que tremola i llavi que demana, 

amb un plorar de ràbia i de despit 

plorava la campana. 

 

Quatre anys més tard, diuen que el rei prudent 

féu despenjar aquella campana altiva, 

perquè havia tocat a sometent 

amb la veu una mica massa viva. 

 

La varen dur entre brases i carbons, 

somicant digué adéu a les germanes; 

i la van fondre sense més raons, 

i del metall en varen fer canons 

per ofegar la veu de les campanes. 

 

I ara, Déu sap el temps que s’ha escolat 

des del setembre de la mala anyada, 

des del rei que escanyant la llibertat 

amb la mà va deixar-nos profanada 

la campana de Sant Honorat. 

 

Però poc es pensava el rei valent, 

amb tanta voluntat i amb tanta fúria, 

que campana que toca a sometent 

el foc no li fa injúria. 

 

Que si aixeca la força i el punyal 

i l’ungla de les bèsties s’encomana, 

a la campana no li fa cap mal, 



perquè el so de la campana és immortal, 

i encara sona la campana. 

 

Encara sona; hi ha qui no la sent, 

qui té l’orella molt rasposa, 

qui l’aparta com un mal pensament, 

però encara repica a sometent 

nostra campana fosa. 

 

Vosaltres, gent de bona voluntat, 

catalans de tota hora, 

¿no sentiu, caminant dins la ciutat, 

la campana de Sant Honorat? 

¿No la sentiu com plora? 

 

Escolteu, escolteu quin so més fi 

—no és el cor que us enganya— 

tant si seguiu les mentes del camí 

com si palpeu el cor de la muntanya; 

tant si aneu amb la rella dins les mans, 

tant si el rem us fadiga i us aplana, 

si sou pobres, cridaires o bergants, 

fills de lluita, o de calma casolana, 

tant se val!, que si sou catalans 

hi ha alguna cosa que us farà germans, 

aquest so i aquest plor de la campana! 

 

La varen despenjar de vora el cel, 

encara més amunt ara repica, 

ni grapa de botxí ni foc cruel 

de mal no poden fer-n’hi gens ni mica. 

Canons i lleis i forques, això rai! 

Se’ns menjaran segons la seva gana, 

però ningú pot ofegar-nos mai 

la Veu de la Campana. 
 


