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L’Heroïna  de  Peralada és  una  pintura  de  temàtica 
històrica catalana del pintor barceloní Antoni Caba, tot hi 
haver tingut un reconeixement des de que fou realitzada, 
ha passat un tant desapercebuda dins de la producció 
del pintor, en front la pintura de retrat que li atorgà fama i 
prestigi dins de la societat. En el present article en fem 
un estat de la qüestió.

Antoni Caba. Notes biogràfiques
Antoni Caba i Casamitjana ( Barcelona, 1838 – 1907), de 
ben petit començar a estudiar pintura amb els professors 
Gabriel Planella i un tal Espluga; posteriorment entrar a 
l’Escola  de  “Llotja”,  acabats  els  estudis  l’any  1858  es 
traslladar a Madrid i estudiar amb Federico de Madrazo a 
la  Reial  Acadèmia  de  Belles  Arts  de  San  Fernando, 
també ho féu a l’Ecole des Beaux – Arts de París amb 
Marc Gleyre, on coneix l’anomenada pintura “pompier”. 
L’any 1863 aconsegueix una pensió de la Diputació de 
Barcelona per ampliar estudis novament a Madrid, l’any 
1864  participar  a  l’Exposició  Nacional   de  Belles  Arts 
presentant-hi  l’obra  L’Heroïna de Peralada aconseguint 
una  segona  medalla;  l’any  1871  la  Diputació  de 
Barcelona  li  concedeix  una  altra  pensió  per  a  anar  a 
estudiar  a  Roma,  però  abans  l’any  1870  es  nomenat 
professor  auxiliar  de  l’Escola   de  “Llotja”,  l’any  1874 
concursar  en  la  mateixa  escola  obtenint  la  càtedra de 
Colorit i Composició. L’any 1887 n’és nomenat director, 
càrrec que ocupar fins l’any 1901 que deixar per raons 
de salut, l’any 1888 li fou concedida la medalla d’or de 
l’Exposició Universal de Barcelona.
Les  seves  creacions  s’inscriuen  en  el  moviment  de 
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renovació  emprès  per  l’escola  realista  catalana  de  la 
segona meitat del segle XIX, a finals dels anys seixanta 
trobà el seu estil personal, una combinació de realisme 
amb clara influència de la pintura flamenca del barroc i 
l’academicisme francès.
Conrear  els  gèneres  mitològic-al·legòric,  paisatge, 
religiós, il·lustració gràfica, retrat (temàtica amb la qual 
excel·lir, els seus retrats no busquen afalagar al retratat 
sinó  transmetre  una  imatge  objectiva  i  realista  de  la 
persona), històric,  en referència a aquest,  a banda del 
quadre objecte d’estudi, li  coneixem diversos esbossos 
preparatoris,  però  desconeixem  sí  posteriorment  es 
concretaren en una pintura final.
Obres seves són:
Al  Gabinet  de  Dibuixos  i  Gravats  del    MNAC  es 
conserven seixanta-tres dibuixos d’ell.
Temàtica mitològica - al·legòrica: Obres conservades al 
Museu  Nacional  d’Art  de  Catalunya:  El  triomf  del  Dia 
sobre la Nit precedit de l’Aurora, esbós sobre la Divina 
Comèdia, dues versions del Temps, la Fortuna i l’Amor, 
esbós  de  Zèfir,  esbós  per  una  figura  del  déu  Saturn; 
L’acer de Madrid. Plafó per al Gran Teatre del Liceu; els 
plafons Catalunya, Aragó i Astúries per al Cafè España, 
Barcelona.
Temàtica de paisatge:  Racó del  Parc de la  Ciutadella. 
MNAC; Cases. Palau Antiguitats, Barcelona.
Temàtica religiosa: Marededéu de Montserrat. Museu de 
Montserrat;  Sant  Sopar,  Col·lecció  particular; 
Penediment de Judes i el Tribut del Cèsar totes dues a la 
Reial  Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 
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Barcelona; El carrer de l’amargura i Calvari destinades a 
una església (de moment es desconeix la població).
Temàtica  de  Retrat:  retrat  d’Isabel  Martorell.  Antiga 
Col·lecció J. Bofill Lameti, Barcelona; Foment del Treball 
(Barcelona):  retrat  d’Antoni  Escubós  Roure,  retrat  de 
Domènec Sert Rius, retrat de Josep Sert Rius; Col·legi 
d’Advocats  de  Barcelona:  retrat  de  Pere  Nolasc  Vives 
Cebrià,  retrat  de  Josep Bertran  Ros,  retrat  de  Manuel 
Duran Bas, retrat de Maurici Serrahima Palà; Galeria de 
Catalans Il·lustres (  Reial  Acadèmia de Bones Lletres. 
Barcelona):  retrat  del  pintor  Antoni  Viladomat;  Reial 
Cercle  Artístic  de  Barcelona:  retrat  del  pintor  Claudio 
Lorenzale;  Universitat  de  Barcelona:  retrat  de  Julià 
Casaña  Leonardo;  Museu  de  Montserrat:  Nena  amb 
barret; Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. 
Madrid:  retrat  de  Juan  Magaz  y  Jaime.  Marquès  de 
Magaz; Banc de Sabadell:  Nena amb joguina ;  Museu 
Nacional  del  Prado:  retrat  de  l’escultor  Joan  Samsó, 
retrat  d’home;  retrat  d’home.  aquarel·la.  La  Suite 
Subastas.  Barcelona.  27-10-2007);  retrat  d’home. 
Subastas Balcli’s. Barcelona. 24-10-2007; retrat de dona. 
Alcalà  Subastas.  Madrid.  15-2-2006;  retrat  d’home. 
Subastes  Brok.  Barcelona.  2-2-2010;  Reial  Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi: Còpia del retrat 
del Príncep Baltasar Carlos original de Diego Velázquez, 
retrat  de  Frederic  Oliveras,  retrat  de  Maria  Moret 
d’Oliveras,  retrat  de  Narcís  Oliveras  Rosales,  retrat 
d’Enriqueta  Oliveras  Rosales,  retrat  del  marquès 
d’Alfarràs, retrat de Beatriu Vidal de Monserdà, retrat de 
la  reina  Maria  Cristina  d’Habsburg-Lorena  i  el  seu  fill 
Alfons XIII, retrat del pintor Claudio Lorenzale; Museu de 
l’Empordà: retrat de dona, retrat del comte de la Vall de 
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Marlàs, retrat d’home; MNAC: retrat de l’escultor Ramon 
Padró, retrat del pintor Sebastià Junyent, retrat del pintor 
Ramon Amado, retrat del pintor Tomàs Padró, retrat del 
dibuixant Jaume Serra Gibert, retrat de Matilde Buxó de 
Caba, retrat de Carolina Abarca, retrat del pintor Joaquim 
Vayreda, retrat  de dona, retrat  de dona, retrat  d’home, 
retrat de nena, retrat de Matilde Buxó, autoretrat, retrat 
del senyor Roig, retrat de nena, retrat de la nena Xifré, 
retrat de l’escenògraf Fèlix Urgellés, retrat de dona, retrat 
de dona, retrat de la nena Matilde Buxó, retrat de jove, 
retrat d’home vell,  retrat de nen, estudi pel retrat de la 
reina  regent  Maria  Cristina  d’Habsburg,  retrat  del  rei 
Alfons XII, retrat del rei Alfons XII, retrat del rei Alfons XII, 
retrat de l’albat Josep Mª Brusi en el llit de mort, retrat 
d’home, retrat de Maria Anna Martorell de Bofill, còpia del 
autoretrat  del  pintor  Claudio  Lorenzale,  retrat  de  la 
senyora  Dulce,  retrat  de  Lluïsa  Dulce  i  Tresserra 
marquesa  de  Castellflorite,  retrat  de  Jules  Ainaud 
Escudé.
Altres temàtiques: MNAC: test amb flors, estudi de mà, 
escena  costumista;  Museu  de  l’Empordà:  nu  masculí, 
interior amb figura, camperol aragonès.     
Temàtica  d’història:  Al  MNAC  es  conserven  una  sèrie 
d'esbossos,  no  es  sap  exactament  quins  temes 
representen,  aquí  els  identifiquem pel  seu  número  de 
registre, no posem els vinculats amb el tema del quadre: 
MNAC- 10644, 10645, 11431,145578, 145579, 145581, 
la mare dels Gracos (MNAC 11431).
Dins d’aquest apartat hi hem d’afegir:
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L’ heroïna de Peralada (fig.1) 
- Oli sobre tela
- Signada en l’angle inferior dret
- 2’25 cm alçada x 1’89 cm amplada
-1864
- Propietat del Museu Nacional del Prado (núm. inv. P0 
6747);  estigué dipositada des de 1907  fins el  1989 a 
l’Audiència  Territorial  de  Barcelona,  posteriorment  el 
mateix any ho fou a l’Ajuntament de Peralada, mentre 
que l’any 2010 fou emplaçada a les dependències del 
Centre  de Turisme Cultural Sant Domènec-Museu de la 
Vila de Peralada.
- L’obra fou adquirida per Reial Orde de 22 de febrer de 
1865 per la quantitat de 8000 reals per l’Estat Espanyol, 
després  d’ésser  exposada  l’any  1864  a  l’Exposició 
Nacional  de  Belles  de  Madrid,  on  tenia  el  número  de 
catàleg  55,  realitzada  per  Caba  quan  tenia  26  anys 
(constava  que  tenia  el  taller  o  domicili  al  Carrer  Sant 
Gregori,  núm.  35  2n),  també  hi  constava  una  dada 
curiosa  sobre  la  pintura  que  deia  “sin  concluir  por  
enfermedad del autor” i amb la qual obtingué medalla de 
segona classe, juntament amb aquesta i presentar dos 
retrats que tenien els números de catàleg 53 i 54.
Antoni Caba escolleix un tema d’exaltació patriòtica i de 
defensa de la terra envers l’invasor, la gesta d’una noia, 
en el moment en  que la població de Peralada l’any 1285 
es trobava assetjada per les tropes franceses, fet que fou 
descrit pel cronista fill de la població Ramon Muntaner1 

1 Ramon  Muntaner  (Peralada,  1265  –  Eivissa,  1336),  cronista, 
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en el capítol CXXIV de la seva anomenada “Crònica”, el 
fet el descriu així:
“En Peralada havia una fembra, que yo conegui e viu,  
que havia nom Na Marcadera, per ço com tenia obrada  
de mercaderia; e era fort esperta fembra, e gran e alta. E  
un jorn , axí com lo host dels francesos estava davant  
Peralada, ella exi de la vila, e ana a un seu ort per cullir  
cols, e vestis una gonella de home, e pres una llança, e  
una espasa que porta cinta, e un escut al braç, e anasen  
al  ort.  E  com  fo  al  ort,  ella  senti  campanelles,  e  
maravellas, e tantost lexas de cullir les cols, e anasen a  
aquella part  per veure que era: e guarda, e vae en lo  
rech,  que era entre lo seu ort  e un altre ,  un cavaller  
frances,  ab  son  cavall  armat  ,  e  ab  lo  pitrall  de  
campanelles, e anava sa e lla, que no sabia per hon sen  
exis.E ella que lach vist, cuytas a un pas, e secut li la  
llança , e donali tal cop per les faldes de la cuxa, que la  
cuxa li passa e la sella , e apunta lo cavall. E tantost com  
aço hach feyt , e lo cavall se senti ferit, llevas davant e  
detras, axi quel cavaller fora cahut, sino fos que era ab  
cadenas  fermat  en  la  sella.Queus  dire?  que  ella  ana  
metre la ma laspasa, e va venir a un altre portell, e va  
ferir  lo  cavall  per  la  testa:  e  lo  cavall  estech  
exabuit.Queus dire? lo cavall ana pendre per la regna, e  

funcionari,  soldat  i  comerciant,  vinculat  sempre  amb  els  reis  del 
Casal de Barcelona. El 15 de maig de 1325 començà a redactar la 
seva obra Crònica i que enllestir en poc més de tres anys, en la qual 
descriu un ampli període que va des de el naixement de Jaume I 
(1207) fins  la coronació d’Alfons el Benigne (1328), l’obra té una 
gran vàlua com a font  històrica,  redactada  amb un estil  directe  i 
col·loquial,  i  propici  a un cert punt  d’exageració.  Fou impresa per 
primera  vegada a  València  el  1558,  una  segona edició  es  féu a 
Barcelona el 1562.
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crida: - Cavaller, mort sots, si nous retets! – E lo cavaller  
tench se per mort, e va gitar lo bordo que tenia, e retes a  
ella; e ella pres lo bordo puix trach li la llança que tenia  
en la cuxa , e axi ella lon mes dins Peralada. De la qual  
cosa lo senyor rey e lo senyor infant foren molt alegres e  
molt pagats, e faeren li comptar moltes vegades, com li  
era pres.Queus dire? lo cavaller e les armes foren sues,  
e  lo  cavaller  se  reeme dos  cents  florins  dor  que  ella  
hach: e axi podets conexer la yra de Deus si era ab ells.”
Mentre que en el catàleg publicat en motiu de l’Exposició 
Nacional hi constava la següent descripció:
“Capítulo CXXIV- Como una mujer de Peralada vestida  
con  una  gonela  o  lóriga  de  hombre,  lanza  en  mano,  
cenyida  la  espada...prendió  á  un  bravo  y  avezado  
caballero francés. En tal ocasion empuño la rienda del  
caballo gritando: Muerto sois caballero, si no os rendis.  
(Crónica Catalana de Ramon Muntaner)”
L’artista segueix amb bastant fidelitat el text, però també 
aportant aspectes propis; com s’explica, situa l’acció en 
un paratge  que simbolitza l’hort, en la part inferior dreta 
és veu una part del riu, el cel parcialment ennuvolat; la 
dona o noia d’estatura alta i  de constitució corpulenta, 
porta gonella, amb una peça de roba que li encercla la 
cintura, dur el cabell llarg que li oneja per l’acció de girar-
se bruscament, fet que donar sensació de moviment, la 
cara té una expressió enèrgica, tensa, amenaçadora, la 
mà  dreta  la  té  alçada  sostenint  una  espasa,  amb 
l’esquerra  subjecta  i  estira  amb  força  les  regnes  del 
cavall, la llança es recolza en la part posterior del cavall, 
darrera al terra es veu un escut amb les quatre barres 
catalanes, mentre que la part superior s’entreveuen unes 
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cases  que  representen  la  població.  El  soldat  amb 
expressió de sorpresa estira per l’altre costat, provocant 
l’exaltació del cavall que fa que s’inclini cap endarrere, 
arrossegant-li el cos en una posició forçada, amb la mà 
dreta sosté l’espasa, l’escut el dur penjat a l’esquena, dur 
casc ornat amb unes ales de drac. 
Tant  el  cos  de  la  noia  com  el  del  soldat  formen  un 
“contrapostto” i a la vegada un moviment “serpentinatto”, 
donant sensació de moviment, també juga amb una sèrie 
de diagonalitats.
La posició del cavall recorda la que el pintor del barroc 
Diego  Velázquez,  va  pintar  per  al  retrat  eqüestre  del 
Comte-Duc d’Olivares.
Volem suposar que quant Antoni Caba es plantejar portar 
a  terme  aquest  episodi  històric,  en  féu  dues  versions 
segons  podem  veure  en  els  esbossos  que  ens  han 
arribat  ,  decidint-se  finalment  per  la  representació  que 
presentava més complicació i repte a nivell compositiu; 
així tenim els esbossos per una composició centrada en 
el moment en que Na Mercadera entra victoriosa amb el 
captiu francès a la població de Peralada:
-  Dibuix.  Llapis  grafit.  31’5  x  26’5  cm.  MNAC/GDG 
26462-D.  En  el  revers  trobem  uns  apunts  de  dues 
estructures arquitectòniques, que corresponent al portal 
d’entrada  a  la  població;  en  la  part  superior  hi  ha  la 
inscripció  “Anton  Caba.  Ensaig  de  composició.  La 
heroïna de Peralada. Regnat de Joan 2on 1471”.
- Pintura a l’oli sobre cartró. 24’5 x 32 cm. MNAC 10646. 
En  l’anvers  trobem  l’espai  dividit   en  dues  parts  on 
representa  en  una,  la  lluita  amb  el  soldat  i  en  l’altra 
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l’entrada al poble.
-  Pintura  a  l’oli  sobre  cartró.  24’5  x  32  cm.  MNAC 
145580. En l’anvers trobem l’espai dividit en dues parts 
on representa en una l’entrada al poble i en l’altra una 
passatge sobre la Divina Comèdia de Dante.
Entre les tres composicions hi ha algunes diferències.
I els esbossos per la composició que finalment dugué a 
terme, la lluita amb el soldat francès:
- Pintura a l’oli sobre cartró. 24’5 x 32 cm. MNAC 10646. 
És la que hem esmentat en l’ apartat anterior. (fig. 2)
-  Oli  sobre  cartró.  Col·lecció  Lola  Palau.  És  el  que 
s’aproxima més a la composició final. (fig. 3)
A banda  dels  esbossos,  també  en  féu  una  versió  en 
gravat (fig. 4)  amb la tècnica xin-colé. Col·lecció Palau 
Antiguitats.  Barcelona.  També  s’observen  algunes 
diferències amb l’obra final.

Nota
El meu agraïment a Berta Anglora (Centre de Turisme 
Cultural  Sant  Domènec-Museu  de  la  Vila.Peralada), 
Mercedes  Orihuela  (Museu  Nacional  del  Prado),  Lola 
Palau, Palau Antiguitats, Francesc Quílez i Mercè Saura 
(Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional d’Art 
de  Catalunya,  Jaume  Barrachina  (Museu  Castell  de 
Peralada).

Ramon Ribera Gassol
Historiador de l’Art
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FOTOGRAFIES

Figura 1. L’Heroïna de Peralada. (Fotografia: Centre de 
Turisme Cultural Sant Domènec-Museu de la Vila. Peralada)
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Figura 2. Esbós. Museu Nacional d’Art de Catalunya.  
Barcelona (Fotografia: Calveras/Mérida/Sagristà)
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Figura 3. Esbós. Col·lecció Lola Palau.
(Fotografia: Lola Palau)
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Figura 4. Gravat. Col·lecció Palau Antiguitats (Fotografia:  
Palau Antiguitats)
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