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Perseverants
arà tres-cents anys, Catalunya va desapa-
rèixer com a estat. Anorreats per francesos
i espanyols, els catalans vam perdre les lli-
bertats després d’una cruenta guerra arreu
del país que va tenir el seu màxim expo-
nent en el setge de Barcelona i la seva cai-
guda, l’11 de setembre del 1714. Amb el
nou règim, van desaparèixer les històri-
ques institucions del país i els catalans
vam ser sotmesos a una forta repressió, en
tots els àmbits, inclosa, és clar, la nostra
llengua. L’ofensiva espanyola va estar a
punt d’eliminar el país, però els catalans
vam perseverar. No teníem institucions
pròpies, ni poder de decisió, però sí una
llengua i la consciència d’una identitat co-
muna. Amb el pas dels anys, la perseve-
rança va començar a donar fruits i, tot i
que la repressió va tornar amb força du-
rant el franquisme, vam persistir. Ja en de-
mocràcia, es va recuperar l’autogovern,
però el pas del temps i la incomprensió es-

panyola han portat bona part dels catalans
a voler fer un pas més i donar al seu país
l’estatus polític que li correspon: el d’un
estat lliure, l’eina necessària per poder mi-
rar el futur en les millors condicions i per
protegir, definitivament, la seva llengua
pròpia. És en aquest marc reivindicatiu,
impensable fa tan sols uns anys, que arriba
la celebració del Tricentenari de la pèrdua
de les llibertats. Una commemoració que
ha de servir per revisar la nostra història,
però també per parlar del futur. Una com-
memoració a la qual dediquem aquest nú-
mero de Presència, amb especial atenció al
nou Born Centre Cultural, que s’inaugura
aquest dilluns, dia 9. Un indret emblemà-
tic per recordar, contemplant les impac-
tants ruïnes de la ciutat demolida per Felip
V, aquells catalans que fa tres-cents anys
van lluitar –i, molts d’ells, morir– defen-
sant, com volem molts ara, un futur millor
per a Catalunya.

Homo Sapiens....................................................................................................................................
Miquel Riera / mriera@presencia.cat

................................................................................................................................................................

Estelades i senyeres durant la manifestació de fa un any per la Diada. ELISABETH MAGRE

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA



IRENE CASELLAS

● La derrota dels defensors de Barcelona
l’11 de setembre de 1714 –quan la ciutat
va caure en mans de les tropes borbòni-
ques després d’un setge de tretze mesos i
Catalunya va perdre les seves institucions
de govern– van marcar tant la memòria
col·lectiva que aquella desfeta militar s’ha
acabat convertint en la nostra Diada Na-
cional. No hi ha gaires països que tinguin
com a principal dia festiu el recordatori
d’una derrota de tal magnitud, i s’ha dit
que als catalans ens agrada recrear-nos en
la condició de víctimes, però a la pràctica

l’11 de setembre s’ha convertit en un sím-
bol de reivindicació com a nació, amb la
mirada posada en el futur.

El poble català recorda la gran pèrdua
que va suposar per a la seva identitat el de-
cret de Nova Planta, però ho fa amb l’or-
gull d’haver mantingut l’esperit de nació i
amb la voluntat d’anar més enllà en la re-
cuperació de les llibertats, començant pel
dret a decidir el propi futur.

UN CONFLICTE INTERNACIONAL
Però què va passar exactament en aquella
data que va marcar el poble català tan pro-
fundament? Per entendre-ho ens hem de
remuntar primer a l’any 1700, quan la

Les tropes
borbòniques,
quan ocupen
València, Aragó i
part del Principat,
deixen ben clar
que la venjança
està servida

El ‘Despertador de
Catalunya’. Aquest
opuscle polític va
ser editat a
Barcelona el 1713
per combatre el
desànim i la
propaganda
borbònica, i
justificant les raons
d’aquella
resistència contra
Felip V.

La celebració de la Diada
Nacional de Catalunya l’11
de setembre ens recorda les
llibertats perdudes fa 299
anys, quan el 1714
Barcelona va caure en mans
de les tropes borbòniques
després s’haver resistit
catorze mesos un duríssim
setge
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mort sense descendència de Carles II, el
rei d’Espanya, desencadena un conflicte
internacional a l’entorn de la monarquia
hispànica. El testament de Carles II en fa-
vor de Felip d’Anjou, el jove nét de
Lluís XIV, el Rei Sol, genera un front de re-
buig internacional antiborbònic, ja que a
una part de les potències europees no els
sembla prudent que França i Espanya si-
guin aliats. Que aquests dos països, i les se-
ves respectives colònies, quedessin en
mans dels Borbons faria fàcil que el Rei
Sol pogués complir el seu somni de domi-
nar el món.

Per aquest motiu, els partidaris que els
Habsburg mantinguessin el poder a Espa-

nya van donar suport a l’arxiduc Carles
d’Àustria, fill de l’emperador Leopold. El
1702 es constitueix la Gran Aliança de
l’Haia, que aplega Anglaterra, Portugal,
l’Imperi austríac, Holanda, Prússia, Han-
nover i Savoia, com a principals potències,
i immediatament declara la guerra a Fran-
ça. En contraposició, el bloc borbònic està
format per França, Espanya i alguns prin-
cipats alemanys. Els camps de batalla més
importants són a Flandes i al Danubi, però
també es lluita a Itàlia i, finalment, a la pe-
nínsula Ibèrica.

Tot i que en un primer moment Cata-
lunya es va mantenir fidel a Felip V, ben
aviat es va veure que el Borbó es decantava

més per l’absolutisme del seu avi que no
pas per vetllar pels interessos dels catalans
–per exemple, en l’àmbit mercantil s’afa-
vorien els interessos dels competidors
francesos– i inevitablement es van esten-
dre les simpaties cap a l’arxiduc Carles. A
gran escala, la guerra per la successió de la
corona espanyola també es veia com una
lluita entre el despòtic model absolutista
francès i el model més pactista i mercantil
representat per Anglaterra.

El juny del 1705, els austriacistes cata-
lans signen amb Anglaterra el Pacte de
Gènova, i la monarquia anglesa es com-
promet a ajudar-los en el seu enfronta-
ment amb els Borbons. El compromís an-
glès garanteix que, amb els Habsburg en el
poder, Catalunya no perdrà les seves cons-
titucions. El novembre del 1705 l’arxiduc
austríac és proclamat rei Carles III pels ca-
talans i tot seguit el País Valencià i Mallor-
ca també es revolten contra Felip V. La
guerra de Successió passa a ser una guerra
civil a la península Ibèrica. Després de dos
anys en què sembla possible la rendició
dels felipistes –Carles III arriba a entrar
dues vegades a Madrid–, els aliats són du-
rament derrotats a Almansa el 1707. A
partir de llavors les tropes borbòni-
ques ocupen els regnes de València i
d’Aragó i unes comarques del Princi-
pat, deixant ben clar que la venjança
està servida: s’aboleixen els furs i co-
mença una dura repressió. El cop de
gràcia per a la causa catalana és el
Tractat d’Utrecht, el 1713, quan els es-
tats de la Gran Aliança de l’Haia aca-
ben reconeixent Felip V com a rei dels
territoris hispànics, a canvi de rebre
concessions territorials i econòmiques.
I Catalunya queda sola fent front a
tot l’aparell militar dels Borbons.

El poble català
recorda el
greuge que va
suposar el decret
de Nova Planta,
però ho fa amb
l’orgull d’haver
mantingut
l’esperit de nació

L’equilibri de poder
a Europa
Després d’onze anys de guerra, les
grans potències veuen la necessitat
de buscar una solució. A més, el
1711 Carles III hereta la corona de
l’Imperi austríac i a les potències
aliades ja no els interessa que tam-
bé regni a Espanya. El 1713 se sig-
nen els acords d’Utrecht, pels quals
els aliats reconeixen Felip V com a
monarca espanyol. A canvi, però,
aquest ha de renunciar a qualsevol
aspiració a tron francès i a diversos
territoris, que es reparteixen entre
els aliats. Per això es considera que,
si bé els Borbons es van quedar Es-
panya, va ser Anglaterra qui real-
ment va guanyar la guerra, perquè a
part de desgastar l’enemic va acon-
seguir importants tractes comercials
amb Amèrica.
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17-04-1711. Mor Josep I,
germà de Carles III, que
hereta la corona de l’Imperi
austríac.

Setembre-Desembre 1711.
Setge i batalles als Prats de
Rei, a l’Anoia, que acaben
amb la retirada de les tropes
borbòniques.

27-9-1711. Carles III marxa a
Frankfurt i la seva esposa, la
reina Elisabet Cristina, es
queda a la ciutat com a
lloctinent i capitana general.

22-12-1711. Carles és coronat
emperador del Sacre Imperi
amb el nom de Carles VI.

Juliol 1712. Felip V renuncia

als drets successoris de la
corona francesa.

Agost 1712. França i Espanya
signen l’armistici amb
Anglaterra i s’inicien les
negociacions de pau. Es
produeixen escaramusses
amb les tropes aliades a
Catalunya contra l’ocupació
borbònica a tot el país.

Setembre 1712. Les tropes
angleses abandonen
Catalunya.

19-3-1713. L’emperadriu
Elisabet Cristina abandona
Barcelona.

11-4-1713. Se signa el Tractat
d’Utrecht. Felip V és reconegut
com a rei pels estats aliats,

però perd Gibraltar (ocupat el
1704), Menorca, Sicília,
Sardenya, Nàpols, Milà i
Flandes.

22-6-1713. Conveni de
l’Hospitalet per a l’evacuació
de les tropes imperials.

25-7-1713. Les tropes
borbòniques del duc de Pòpoli
posen setge a Barcelona.

Juliol 1713. La Junta General
de Braços decideix resistir i
declara la guerra a ultrança
contra Felip V.

Juliol 1713. Ocupació
borbònica de Tarragona.

Agost 1713. Una expedició

militar vol revoltar Catalunya i
trencar el setge de Barcelona,
però fracassa.

1713-1714. Les tropes
catalanes de l’interior
resisteixen soles l’ofensiva
borbònica fins a l’estiu.

6-7-1714. El setge de
Barcelona s’endureix amb el
comandament del duc de
Berwick.

11-9-1714. Cau la ciutat de
Barcelona després d’una
resistència heroica. El 18 de
setembre capitula el castell
de Cardona.

1716. Els decrets de Nova
Planta aboleixen les
institucions catalanes.

0 250 Km
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● Durant el segle XVII s’havia estès pel ter-
ritori català un ampli sentiment antifrancès
i antiborbònic que les diferents invasions
franceses havien contribuït a atiar. Amb
l’arribada al poder de Felip V, a aquest am-
bient d’hostilitat hi va contribuir també la
política repressiva de les autoritats reials i
les notícies dels primers compassos de la
guerra internacional.

En canvi, l’austriacisme català va acon-
seguir aviat suport social per la seva defensa
de les Constitucions. S’ha de tenir en
compte que la creixent burgesia de Barcelo-
na tenia la vista posada en el model polític
parlamentari, i en el sistema econòmic co-
mercial i industrial, de països com Angla-
terra i els Països Baixos. Una part de la peti-
ta noblesa, així com la pagesia benestant de
la Plana de Vic (els vigatans), també es van
mobilitzar al costat dels austriacistes, amb

D’Almansa a Cardona
La derrota austriacista a Almansa el 1707 va suposar l’inici del final per a les aspiracions dels catalans, que fins i tot
abandonats pels aliats van continuar lluitant contra Felip V

I .C. l’esperança que la guerra acabés al seu fa-
vor.

Amb una potència militar força equili-
brada per als dos bàndols en l’àmbit euro-
peu, a la península Ibèrica la superioritat de
l’exèrcit francès va ser contundent a la bata-
lla d’Almansa, que es va produir el 25
d’abril del 1707, prop del port muntanyós
que separa la Manxa del País Valencià. S’hi
van enfrontar uns 50.000 homes, i la victò-
ria va ser per a les tropes franceses i espa-
nyoles, que van utilitzar la tàctica d’envoltar
els flancs de les tropes enemigues. El resul-
tat va ser de més de 5.000 morts, 12.000
presoners, i la pèrdua per a Carles III del
control del País Valencià i Aragó, i la retira-
da de les tropes aliades cap al Principat.
D’aquella batalla ve la dita valenciana
“Quan el mal ve d’Almansa, a tots alcança”.

El mal real per als catalans, però, va ser
que Carles es va convertir en emperador i
que Anglaterra, on els torys van arribar al
poder, va decidir que li convenia més nego-

ciar amb francesos i espanyols beneficis
econòmics i territorials, per posar fi a la
guerra, que no pas continuar donant su-
port a la causa austriacista. El juliol del
1713, mentre les tropes aliades abandona-
ven Catalunya, es convoca la Junta General
de Braços, o Parlament del Principat, que
decideix continuar la resistència, davant la
sorpresa de diverses corts europees.

Políticament, s’iniciava el moment re-
publicà. La Conferència dels Tres Comuns
(Generalitat, Consell de Cent i Braç Mili-
tar) es fa càrrec del govern de Catalunya i
envia ambaixadors a l’estranger. Però els
catalans ja només podien comptar amb
dues places fortes, Barcelona i Cardona. Els
combatents, majoritàriament civils, eren
poquíssims comparats amb els 90.000 ho-
mes de les tropes borbòniques. És per això
que la resistència de les dues places –Barce-
lona va caure l’11 de setembre del 1714 i
Cardona set dies després– va causar impac-
te en l’opinió pública europea.

A dalt, una vista
parcial del quadre
’La batalla de
Almansa’, de Ligli
Buonaventura. A
sota, recreació
actual de la mateixa
batalla, una vista del
castell de Cardona i
la festa dels
Miquelets –cos de
fusellers voluntaris–
a Olesa de
Montserrat. 
J.C. / O.D. / E.O.
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L’abast de la derrota
Després de l’11 de setembre, Felip V aboleix les institucions catalanes i fa prevaler l’autoritat militar

I .C.

● A finals del 1714, ja amb Barcelona i
Cardona sota la mà de les tropes borbòni-
ques, Catalunya veu com Felip V instaura
una administració provisional de govern
anomenada Real Junta Superior de Go-
bierno y Justicia, presidida per José Pati-
ño. Queda clar que el monarca vol aconse-
guir la desaparició del sistema institucio-
nal del país per eliminar el fre que suposa-
va per a la monarquia el pactisme i les
Constitucions.

S’imposen per les armes i el dret de
conquesta les lleis de Castella, i s’aplica un
nou model no només polític i social, sinó
també cultural, arraconant els senyals
d’identitat catalans, des de les institucions
fins a les tradicions i la llengua. El català

queda bandejat dels àmbits oficials, judi-
cial i de l’ensenyament.

REPRESSIÓ BORBÒNICA
La repressió borbònica sobre els dirigents
austriacistes té el seu màxim exponent en
la captura, tortura i execució del general
Josep Moragues, un dels militars més des-
tacats del bàndol perdedor. El seu cadàver
va ser esquarterat i el seu cap exhibit pú-
blicament al port de Barcelona durant
dotze anys, com a advertència per a tots
aquells que havien gosat enfrontar-se a Fe-
lip V. Els responsables militars de la resis-
tència barcelonina durant el setge borbò-
nic van ser empresonats i als principals lí-
ders austriacistes se’ls van confiscar els
béns i les rendes, i en alguns casos se’ls va
impedir exercir la seva professió. Es calcu-
la que més de 25.000 persones es van ha-

ver d’exiliar. Els habitants del barri del
Born van haver d’ensorrar els seus habi-
tatges per deixar espai per a la construcció
de la ciutadella militar que va dominar la
ciutat fins que el 1869 va ser enderrocada
a petició de la població, que sempre la va
considerar un símbol repressiu.

El 1716 es publica el decret de Nova
Planta a Catalunya, amb el qual el govern
al Principat el tenen el capità general, un
militar, i la Reial Audiència, com a mer òr-
gan consultiu. El decret estipulava el fun-
cionament centralista del nou sistema ad-
ministratiu i polític. Posteriorment la Real
Cédula del 1718, coneguda com la Nova
Planta Municipal, desenvolupa el funcio-
nament del nou règim municipal. En defi-
nitiva, Felip V establia un règim que ex-
cloïa la representació de la societat i feia
prevaler l’autoritat militar sobre la civil.

Un mapa de
Barcelona de
començaments del
segle XIX, amb la
imatge, a baix a la
dreta, de la
ciutadella militar
que va fer aixecar
Felip V.
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La primera vegada que es va celebrar l’11 de Setembre va
ser el 1886 a Santa Maria del Mar

IRENE CASELLAS

● “El recobrament nacional dels pobles
passa, sens dubte, per la recuperació de les
seves institucions d’autogovern. Passa,
també, per la valoració i exaltació de tots
aquells símbols a través dels quals les co-
munitats s’identifiquen amb si mateixes,
ja que sintetitzen tota la complexitat dels
factors històrics, socials i culturals que són
les arrels de tota realitat nacional. D’entre
aquests símbols, destaca l’existència d’un
dia de Festa, en el qual la Nació exalta els
seus valors, recorda la seva història i els
homes que en foren protagonistes i fa pro-
jectes de futur. El poble català en els temps
de lluita va anar assenyalant una diada, la
de l’onze de setembre, com a Festa de Ca-
talunya.”

Aquest és el text introductori de la pri-
mera llei promulgada pel reconstituït Par-
lament de Catalunya l’any 1980, declarant
institucionalment la Diada de l’Onze de
Setembre com a festa nacional de Catalu-
nya. Es legalitzava per primera vegada una
celebració que durant anys s’havia fet en la
clandestinitat.

De fet, el primer acte per recordar la
caiguda de Barcelona l’11 de setembre del
1714 va ser convocat pel Centre Català el
1886 a Santa Maria del Mar, on es va orga-
nitzar un funeral dedicat a les víctimes. Va
ser organitzat pel Centre Català, entitat
catalanista fundada el 1882 amb Valentí
Almirall al capdavant. El fet que es tractés
d’una missa va ser criticat per sectors re-
publicans, i aquella commemoració no va
tenir continuïtat. Ara bé, coincidint amb
l’Exposició Universal del 1888, l’Ajunta-
ment de Barcelona es va comprometre a
erigir una estàtua dedicada a Rafael Casa-
nova, que va tenir com a primera ubicació
el passeig de Sant Joan. La primera mani-

Del record
a la diada
reivindicativa

festació amb corones de flors davant del
monument va ser el 7 d’abril del 1889, en
el marc de la campanya de protestes con-
tra la reforma del Codi Civil perquè supo-
sava la desaparició del dret civil català. I a
partir del 1984 es va establir la tradició de
deixar-hi flors la nit del 10 a l’11 de setem-
bre.

L’any 1901, durant aquesta ofrena flo-
ral nocturna hi va haver enfrontaments
entre joves catalanistes i un ampli desple-
gament policial, amb diversos detinguts.
La societat catalana va respondre dos dies
després amb una manifestació multitudi-
nària amb catalanistes de tot el ventall
ideològic, excepte de la Lliga Regionalista.
A partir del 1905, amb la formació de la
plataforma Solidaritat Catalana, la Diada
va anar guanyant suport social, i les com-
memoracions només es van interrompre
el 1909, pel clima de tensió que havien
provocat els fets de la Setmana Tràgica. El
1913 van començar les ofrenes al Fossar de
les Moreres, però durant la dictadura de
Primo de Rivera tots els actes d’aquest ti-
pus van ser prohibits.

Ara bé, durant la II República va tornar
a augmentar la popularitat de les celebra-
cions, que va quedar novament estronca-
da amb la Guerra Civil i la dictadura fran-
quista. Franco va prohibir definitivament
la Diada, si bé des de la clandestinitat es
van dur a terme diversos actes reivindica-
tius. Des del 1940 s’aprofitava la Diada per
difondre propaganda i penjar senyeres,
fins que e1 1947 un jove va morir d’un tret
de la policia a Barcelona quan enganxava
cartells. Després les celebracions van de-
caure, tot i que a mitjan dels anys seixanta
es van reprendre. Amb la democràcia, l’11
de setembre es va confirmar com a Diada
Nacional, sobretot després de la gran ma-
nifestació del 1977 a Barcelona reclamant
l’estatut d’autonomia.

La primera llei
que va promulgar
el restituït
Parlament de
Catalunya el
1980 va ser la
celebració de la
Diada Nacional
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Durant el
franquisme la
commemoració
es va haver de
fer en la
clandestinitat,
però es va
mantenir

A dalt, un moment
de la gran
manifestació de
l’any passat a
Barcelona. A sota,
l’estàtua de Rafael
Casanova guarnida
amb flors el 1907, al
passeig de Sant
Joan; la
manifestació del
1977 a Barcelona, i
al costat, les de
Sant Boi de
Llobregat i Girona el
1976. / ALBERT SALAMÉ /

ARXIU / PILAR AYMERICH



ANNA BALLBONA / BARCELONA

● Finalment obre el Born. Finalment, des-
prés de més de deu anys d’obres, debats
agres i paràlisis, torna a obrir les portes
l’antic mercat central de verdures i fruites.
Ara, en lloc d’això, hi haurà història, cul-
tura, memòria i oci. El Born reneix, una
vegada més, per convertir-se en un centre
cultural que vol ser una nova referència a
Barcelona. De fet, la referència que havia

estat fins que va ser literalment arrasat per
Felip V per construir-hi la fortificació mi-
litar de la Ciutadella, un cop acabada la
guerra de Successió i com a càstig als bar-
celonins.

Aquell barri dinàmic i pròsper, de vida
social inquieta, va quedar colgat per la
crua repressió que el primer rei Borbó va
imposar a Barcelona. Aquella ciutat va
quedar enterrada durant tres-cents anys:
entremig s’hi va fer una esplanada, un
passeig i un mercat, que és com l’hem co-

Dilluns s’inaugura el Born
Centre Cultural, que exposa
un jaciment d’un alt valor
històric i simbòlic. Un espai
que explicarà la Barcelona i
el país del 1700, quan tot
va canviar

És un cas únic a
Europa, per
dimensions i
transcendència
històrica, que es
completarà amb
exposicions i un
intens programa
cultural

El centre cultural
exhibeix i explica
un jaciment
excepcional, la
Barcelona que
amb la derrota
del 1714 Felip V
va fer enderrocar
i enterrar

Un gran balcó a la història. El Born CC està pensat com un equipament
obert, la gent hi podrà entrar gratuïtament i observar les restes. ORIOL DURAN
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negut fins al segle XX, fins al 1971. Tancat
des d’aleshores, durant dècades cul-de-sac
del barri de la Ribera, ha estat objecte de
tota mena d’amenaces (al final de la dicta-
dura va estar en el punt de mira de la pico-
nadora) i projectes impossibles. L’últim va
ser el de la biblioteca provincial, però
l’evidència de la importància del jaciment
va fer-la descartar. Ara la biblioteca hauria
d’anar a tocar de l’estació de França, però
la falta de pressupost la manté als llimbs.

Sembla miraculós que el jaciment s’ha-

gi conservat gairebé intacte: així el van
trobar els arqueòlegs quan van excavar en
profunditat. Ara, més enllà de prejudicis i
reticències antigues, és l’hora de descobrir
unes restes excepcionals, un cas únic a Eu-
ropa en ple nucli urbà: 8.000 metres qua-
drats de la Barcelona del 1700, un dels es-
cenaris de l’assalt a la capital en la guerra
de Successió, l’11 de setembre del 1714.

El Born Centre Cultural, amb un cost
de 74 milions d’euros i una nova plaça per
a vianants al seu voltant, on hi haurà una

senyera de 1.714 centímetres, pretén tor-
nar a guanyar centralitat. També cultural-
ment: a més de l’espai arqueològic, oferirà
exposicions històriques i una programació
d’oci que es completarà amb una llibreria i
un restaurant. Tot per esdevenir un centre
de memòria històrica carregat de simbo-
lisme i que, per dimensió i transcendència,
és inusitat a Catalunya. El Born va ser el fi-
nal físic d’una ciutat i d’una determinada
ciutat i un país. També ha estat i vol ser el
principi de moltes coses. Justament ara.

L’obertura del
Born ha hagut de
superar anys
d’obres,
polèmiques i
projectes
descartats, com
ara la biblioteca
provincial

Escenari de la
batalla de l’11 de
setembre que el
públic podrà
trepitjar, les
restes permeten
saber com vivia
la Barcelona de
fa 300 anys
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● No existeix res igual a tot Europa. “No
existeixen enlloc 8.000 metres quadrats
d’una ciutat del segle XVIII intacta”, des-
taca Quim Torra, director del Born Cen-

tre Cultural. Les dimensions, l’estat de
conservació i la seqüència crono-
lògica fan del jaciment arqueolò-
gic del Born un espai singular i

únic. Catalogat com a bé cultural
d’interès nacional, la peculiaritat

comença amb com es forma: Fe-
lip V decideix construir una for-
talesa militar i fa enderrocar
1.000 cases de la Barcelona del
1717 (un 17% de la ciutat).

Aquestes 1.000 cases enderroca-
des anaven del final del passeig del

Born fins a la meitat de l’actual parc
de la Ciutadella.

Un
jaciment
únic
La seva extensió i el bon estat de
conservació converteixen aquest
fragment urbà del segle XVIII en un
cas excepcional a Europa

“Això era una ciutat i d’un dia a l’altre
ja no ho és, s’atura el temps”, comenta To-
ni Fernàndez, director de les excavacions
arqueològiques. D’aquestes 1.000 cases
que s’enderroquen, una seixantena són les
que formen el jaciment del Born. Gràcies a
la documentació notarial conservada i la
recerca de l’historiador Albert Garcia Es-
puche, se sap perfectament qui hi vivia,
com era el seu interior i quines activitats
professionals s’hi feien. Tot plegat, tal com
destaca Fernàndez, permet explicar la
“microhistòria i la macrohistòria”, “des de
l’element més petit d’aquesta persona que
viu en aquesta casa fins a les relacions in-
ternacionals de Catalunya amb Europa i la
guerra de Successió”.

Com a escenari de la guerra de Succes-
sió, el setembre del 1714 les tropes borbò-
niques van entrar justament per aquí, per
l’anomenat Bornet (el carrer ample que hi
ha al mig del jaciment), fins a prendre la

Formen les
restes una
seixantena de les
1.000 cases que
Felip V va fer
enderrocar per
construir la
fortalesa de la
ciutadella

Simbolisme històric
i vida quotidiana 
El jaciment dóna
informació del setge
de Barcelona durant
la guerra de
Successió (el 1714
les tropes de Felip V
entren i ocupen
Barcelona
justament per aquí) i
de la vida
quotidiana del barri
de Vilanova del Mar,
molt ric i animat
O. DURAN / A. PUIG
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ciutat. “Tenim els impactes, tenim les ba-
les...” com a testimonis del setge que va
patir la ciutat, cosa que dota aquest espai
“d’un extraordinari simbolisme per als ca-
talans”, segons recorda Quim Torra.

CONSTRUCCIONS PITJORS
De la microhistòria, el jaciment ens ense-
nya moltes coses de la vida quotidiana:
mig centenar de cases senceres en planta,
el rec Comtal, el pont de la carnisseria i la
plaça del mercat, una ferreria, quadres
per als cavalls... Alguns aspectes són inu-
sitats: “Permet comprovar que cada cop
es construeix pitjor”, assenyala el cap de
les excavacions. Per exemple, han trobat
murs del segle XIII i principis del XIV en
què “totes les pedres tenen les mateixes
mides, tot molt ben lligat”. “Amb el pas
del temps, l’espai es compartimenta, cada
vegada es reaprofita més el material i els
murs són pitjors.” Així, passa que una fi-

nestra gòtica del segle XIV s’utilitza per
formar part d’un paviment del segle
XVII.

“És un jaciment molt modern. Nor-
malment, per les pròpies dinàmiques de
les ciutats, aquests jaciments s’han des-
truït.” Dels 8.000 metres quadrats del
Born, només se n’ha esgotat la seqüència
històrica en 2.072 metres quadrats. Això
vol dir que el Born és un jaciment que
encara amaga, sota les cases, carrers i ta-
llers del 1700, moltes dades de la Barcelo-
na que va del segle XIV al XVII.

La museïtzació del jaciment, de bracet
amb el projecte arquitectònic, comporta
que s’hi hagin de fer regularment treballs
preventius i de conservació, uns treballs
que no acabaran amb la inauguració del
centre cultural. I com que “és un jaci-
ment viu” amb zones per explotar, a llarg
termini queda la porta oberta a fer més
excavacions per recollir més informació.

Un barri variat
El jaciment del Born, que pertany a
l’antic barri de Vilanova del Mar, el
formen vuit carrers i onze illes de ca-
ses. S’hi poden diferenciar tres zones
urbanístiques: la situada més a l’oest,
marcada per la presència del rec
Comtal i on hi ha «les indústries més
contaminants» (per exemple, les que
treballen les pells); la segona, a la
part central, formada per illes de ca-
ses enormes, on hi havia les tavernes,
els artesans o fins i tot el cònsol d’Ho-
landa, i la tercera, a l’extrem est, on
els carrers són més estrets i les cases
més petites, que és l’inici del barri de
pescadors. “M’agrada aquest con-
trast, un carrer d’onze metres d’am-
plada a pocs metres de carrerons
molt petits i molt més humils”, re-
marca Toni Fernàndez, director de les
excavacions.

Gràcies a la
documentació
notarial, se sap
perfectament qui
vivia en cada
casa d’aquesta
Barcelona del
1717

8.000
metres quadrats
de trama urbana
aturada en el
temps, el 1717,
té el jaciment ar-
queològic del
Born.

3.000
objectes de cerà-
mica, vidre, me-
tall i os, entre al-
tres materials,
van ser localitzats
i restaurats arran
de la intervenció
arqueològica.

16.000
metres cúbics de
terra es van ex-
treure durant els
treballs arqueolò-
gics.

LES  X IFRES



● Des de la primera intervenció, el 2001,
Toni Fernàndez ha dirigit els treballs ar-
queològics del mercat del Born.

Per a un arqueòleg, un jaciment com
aquest deu ser un regal del cel, no?
De seguida t’adones que és un jaciment

”Ens va aparèixer
la ciutat intacta”

Toni Fernàndez Director de les intervencions arqueològiques del Born

A.B. especial i diferent de la resta. Normalment
no tens la possibilitat d’excavar 8.000 me-
tres quadrats dins d’una ciutat. Això sol
ser més al camp, en alguna vil·la romana.
Una altra característica molt important és
que és un jaciment aturat en el temps. So-
lem trobar jaciments que s’han anat dete-
riorant pel creixement propi de la ciutat.
Però aquí, per construir la ciutadella, van
fer una esplanada de 295.000 metres qua-

drats. Un dia concret tot va quedar aturat
en el temps. Pràcticament en molts llocs
no vam ni excavar. Vam treure la runa i va
aparèixer la ciutat intacta, tal com la van
deixar aquell mes d’abril del 1717 [quan es
van enderrocar les cases del Born].

De tot el que heu trobat, què és el que
més l’ha sorprès?
La gràcia que té el jaciment, a part de la
importància històrica i que és únic a Eu-
ropa, és la vida quotidiana. I és la possibi-
litat també de trobar no només l’espai físic
de la casa sinó saber qui vivia a cada casa,
què feia, quin ofici tenia...: la microhistò-
ria. Hi ha, per exemple, una cuina amb
dos fogons amb les cendres de la darrera
vegada que la van fer servir, que personal-
ment és de les peces que més m’agraden.
O la taverna. O potser la diversitat que te-
nim dins del jaciment de diferents aspec-
tes del barri de la Ribera. Tenim la part
més artesanal, lligada al rec Comtal,
aquesta part del carrer principal, més
d’oci, de tavernes... Poder veure el barri
dels pescadors, cases més humils, porta a
porta amb grans cases.

N’està content, de com es mostra?
Sí. Per als que hem estat aquí des del pri-
mer moment s’ha perdut visió, sobretot
des del carrer principal, el Bornet. Ficar-te
allà i veure tota la superfície del carrer era
impressionant, però el resultat jo el com-
pro, com a arqueòleg i com a professional.
També m’agrada la idea que no sigui no-
més el típic museu on ensenyes un jaci-
ment, sinó que el jaciment sigui l’estrella i
al seu voltant hi facis altres activitats.

Quina sensació té, ara que això s’obre?
Primer, de felicitat. Hi va haver moments
que el veia perdut i pensava que o s’acaba-
ria destruint o s’acabaria fent una cosa que
no estaria a l’altura del tipus de jaciment.
Crec que s’ha aconseguit fer un molt bon
equipament per a la ciutat. La gent que co-
mença a venir i que acompanyes queda
bastant sorpresa.

Però encara hi ha tot de prejudicis al
voltant del Born, perquè va estar tancat
massa anys, per unes obres eternes...
Sí, evidentment són unes obres que s’han
eternitzat. Però potser caldria pensar que
no només l’inaugurem i l’ensenyem a tot-
hom, sinó que també ensenyem el treball
que s’ha fet aquests anys. S’ha canviat tota
la teulada, s’han restaurat moltes peces de
ferro que estaven molt malament... L’edi-
fici com a tal tenia moltes patologies. El ja-
ciment ha estat tapat durant 300 anys i
quan el destapes comença a deteriorar-se,
has de fer un estudi dels 8.000 metres qua-
drats, veure on i com has d’actuar... De to-
ta manera, jo crec que de seguida donarà
vitalitat al barri i també a la ciutat.

El 1717. Toni Fernàndez ha passat els últims dotze
anys trepitjant la Barcelona del segle XVIII. A.P.

La gràcia que té
el jaciment és la
vida quotidiana:
trobar no només
l’espai físic de la
casa sinó també
saber qui vivia a
cada casa

Hi va haver
moments que el
veia perdut,
pensava que
s’acabaria
destruint o fent
una cosa que no
estaria a l’altura

20 PRESÈNCiA
08 - 09 - 2013

························································································································.
UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA



Roda el
món...

● El màxim que pot recular la memòria
viva sols recorda el mercat del Born quan
feia de mercat central de fruites i verdures
de Barcelona. Tancat com a mercat des del
1971, quan es va traslladar a la Zona Fran-
ca per crear Mercabarna, d’altres hi recor-
daran esdeveniments com el Saló del Cò-
mic o concerts. La història d’aquest tros
de ciutat fa unes giragonses tan sorpre-
nents que la dita de “roda el món i torna al
Born” li és expressa. N’ha vist de tots co-
lors. El que a l’inici del 1700 era una part
de l’antic barri de Vilanova del Mar, dinà-
mic i pròsper, el 1717 va ser enderrocat i
esborrat del mapa.

On ara veiem el mercat del Born, a par-
tir del 1717 hi va haver una àmplia espla-
nada de seguretat que Felip V havia manat
fer, juntament amb la fortalesa de la Ciu-
tadella, per controlar Barcelona. La imatge
de la punxeguda fortalesa militar apun-
tant als barcelonins i una esplanada al mig
va durar fins al 1802, quan es va obrir un
gran passeig entre l’actual estació de Fran-
ça i el Portal Nou de la muralla.

Haurien de passar més de setanta anys
perquè s’hi construís l’edifici del mercat
del Born, projectat per l’arquitecte Josep
Fontserè i Mestre, que també havia ideat el
parc de la Ciutadella. Prèviament, el 1869,
l’aleshores cap del govern espanyol, el ge-
neral Prim, havia ordenat l’enderroc de la
fortalesa de la Ciutadella i el retorn dels
terrenys a Barcelona. Ho feia en una es-
cletxa que deixava la història, en el sexenni
revolucionari que havia destronat Isabel II
de Borbó.

La demolició de la Ciutadella –profun-
dament odiada pels barcelonins– dóna
lloc a un seguit de possibilitats urbanísti-
ques, amb la creació d’un parc i la urba-
nització de la zona. L’edifici del Born for-

El Born n’ha vist de tots
colors: ha estat esplanada,
passeig, mercat central o
seu del Saló del Còmic

A.B.

ma part d’una proposta de renovació glo-
bal del sistema de mercats.

DE TALL FRANCÈS I MODERN
El nou mercat havia d’incorporar les para-
des del Vell Born (el mercat d’origen me-
dieval, situat a la plaça del Born) i les de la
Vella Peixateria (un edifici porxat situat a
la Ribera que havia estat víctima dels en-
derrocs). Emulava els mercats construïts a
França en les dècades anteriors i era pio-
ner en l’adopció de la nova arquitectura
del ferro a Barcelona. A més, recollia els
criteris higiènics, morals i de decòrum que
s’havien anat imposant a Europa.

Les dimensions, la jerarquia dels espais
i el seu característic cimbori –que corona

el creuer de les dues naus principals– el
convertien en una nova presència urbana
que, gràcies a l’efecte d’ingravidesa del fer-
ro i del vidre, s’apartava de la monumen-
talitat fins aleshores tradicional. En aquest
sentit, va ser el primer d’una rastellera de
nous mercats metàl·lics, com el de Sant
Antoni (1882, ara en procés de remodela-
ció), el de la Barceloneta (1884) i el de la
Concepció (1888), per dir-ne alguns.

Fins al 1921 va ser un mercat minorista,
que va concentrar la venda de peix a l’en-
gròs. A partir del 1921 va ser el nou Mer-
cat de Majoristes de Fruites i Verdures, re-
llevant la Boqueria, que, amb el 40% de
totes les recaptacions, feia aquestes fun-
cions. Va ser un gran canvi per al Born

Un mercat fulgurant. Aquesta imatge, de principis del segle XX, mostra
tota l’extensió del Born funcionant a ple ritme comercial. MERCABARNA

El retorn dels
terrenys de la
Ciutadella a la
ciutat va propiciar
l’enderroc i la
creació del parc i
del mercat

Durant quasi 200
anys, sobre
l’antiga ciutat del
Born i en el lloc del
posterior mercat,
hi va haver una
esplanada primer
i un passeig
després
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“La venda començava a les 3 de la matinada i acabava a les 9 del matí”
L’avi i el pare de Salvador
Catasús ja tenien parada al
mercat del Born. Ell, nascut
el 1945, amb 8 anys ja hi
anava. Descriu un mercat
central on tot era més fami-
liar i entranyable, però tam-
bé més dur. A l’interior del
mercat és on es feia la ven-
da de fruita i verdura. I els
baixos dels edificis dels vol-
tants eren magatzems de
fruites i verdures. Les mar-
quesines del voltant eren

per als pagesos dels pobles.
A l’entorn hi havia parades
de bacallà, com una que ha
perviscut, davant del Born.
Josep Calvo, ja jubilat, tam-
bé va treballar a l’interior del
mercat. “La venda comença-
va a les 3 de la matinada i
s’acabava a les 9 del matí”,
comenta. El matí el passa-
ven fent feina d’administra-
ció. I Catasús rebla: “De nit
hi feia un fred que pelava.”
Les parades eren a peu de

terra, amb només unes “tan-
ques bastant rudimentàries”
que feien de separadors.
“Gairebé tot era manual”, re-
corda Calvo. Això vol dir que,
lluny dels carretons amb
què ara es manegen totes
les càrregues a Mercabarna,
allà “havies d’aixecar les cai-
xes una a una, tot havia de
passar per les mans”.
Calvo calcula que dins
d’aquell mercat del Born hi
devia haver entre 250 i 300

parades. A Mercabarna n’hi
ha 400. Però, és clar, més
de quaranta anys després
del trasllat a Mercabarna hi
ha moltes coses de la venda
majorista que han canviat.
Per començar, les dimen-
sions. “Al Born afluixaves
una pesseta en els tomà-
quets i en un quart d’hora se
t’omplia de gent; a Merca-
barna, com que és tan gran,
afluixes uns cèntims d’euro i
no passa res.”

A partir del 1921
i durant
cinquanta anys
és el mercat
central de fruites
i verdures, el
Mercabarna de
l’època

El mercat del
Born és pioner
en la introducció
de l’arquitectura
de ferro a la
ciutat. El
copiaran altres
mercats
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que, a més, va anar acompanyat del
trasllat dels venedors minoristes al mercat
de Santa Caterina i de la venda a l’engròs
del peix al carrer Wellington. Cent anys
després que el projectés Fontserè, l’edifici
del Born tancava les seves portes perquè el
mercat central es traslladava a la Zona
Franca, l’actual Mercabarna.

REIVINDICACIONS VEÏNALS
Justament quan es va clausurar el Born, a
París s’enderrocaven els primers sis pave-
llons del mercat de Les Halles. Comença
un llarg període d’amenaces urbanísti-
ques, temences sobre el seu futur i reivin-
dicacions i protestes veïnals per preservar-
lo. Finalment va ser restaurat i des del
1979 va acollir tota mena d’exposicions i
actes. Un dels que més han restat en la me-
mòria col·lectiva ha estat el Saló del Cò-

mic. Tot i així, se seguia sense donar-li cap
ús definitiu.

Als anys noranta s’obre la caixa dels
trons de propostes i rumors de tota mena,
fins que s’acorda instal·lar-hi la biblioteca
provincial, un d’aquells equipaments que
s’arrosseguen des de temps immemorials.
Comencen les obres i amb la troballa de
les restes arqueològiques s’enceta una cai-
xa dels trons encara més furibunda: con-
servar-les o fer-hi la biblioteca o fer un ca-
mí del mig? Anys de dubtes i d’obres que
torturen els veïns i tot l’entorn.

No es pot dir que la troballa del jaci-
ment els vingués de nou. El 1991 ja s’havia

fet una intervenció a la plaça Comercial
d’on havien sortit restes, per bé que en un
estat de conservació precari perquè les tra-
vessaven els subministraments de serveis.
El 1994 es van fer 17 sondejos al llarg de la
superfície del mercat perquè es volia cons-
truir la facultat d’audiovisuals de la Pom-
peu Fabra. La magnitud de la troballa va
fer descartar el projecte. El 1998, quan ja
s’havia aprovat fer-hi la biblioteca provin-
cial, es fa un gran sondeig que posa al des-
cobert el potencial del jaciment: “Va sortir
un pont, un mur de quatre metres del rec
Comtal”, comenta Toni Fernàndez, cap de
les excavacions dels últims deu anys.

En un primer moment, només es plan-
tegen com integrar les primeres troballes a
la biblioteca. Entre el novembre del 2001 i
l’abril del 2002 comença la gran excavació
en extensió del Born, que descobreix 8.000

A la imatge gran, el Born funcionant com a
mercat central. Al costat, pancartes de

reivindicació i queixa veïnal i els treballs
arqueològics de principis del 2000.

MERCABARNA / F.M. / ARXIU

Als anys setanta
se succeeixen
les
manifestacions
veïnals per
salvar l’edifici de
la piconadora
urbanística
d’aquells anys

24 PRESÈNCiA
08 - 09 - 2013

························································································································.
UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA



metres quadrats de trama urbana aturada
en el temps. “Sí que sabíem el que havíem
de trobar, però el que no sabíem era l’estat
de conservació”, assenyala Fernàndez.
“Quan van començar a sortir els carrers,
les entrades de les cases, molts de murs de
dos i tres metres..., de seguida ens en vam
adonar.” La construcció del mercat no ha-
via danyat la ciutat del segle XVIII que te-
nia adormida a sota.

En un primer moment, la idea era exca-
var i destruir, perquè “la biblioteca era in-
compatible amb la conservació de les res-
tes”. Després, davant la magnitud del jaci-
ment, va començar la pressió –des dels
mateixos arqueòlegs, historiadors i molts
altres àmbits– perquè es conservés. Final-
ment, aquella ciutat colgada per la repres-
sió d’un exèrcit ocupant tornava a quedar
a la llum.

Tres-cents anys de canvis

.................................................................................................................................................

Cronologia

● Des del final de la guerra de Suc-
cessió i l’enderroc de 1.000 cases
de la Barcelona de l’època fins al
2014, el Born ha passat per tota
mena de vicissituds: talaia dels can-
vis històrics i també un cas excep-
cional en l’urbanisme modern.

11-9-1714 Acaba la guerra de
Successió i el setge que havia patit
Barcelona, que havia afectat
notablement el Born, amb
nombrosos bombardejos.

1-3-1716 S’inicia l’obra de la
fortificació militar de la Ciutadella.

26-4-1717 S’obliga els barcelonins
del Born i de la resta de l’àrea
afectada per la construcció de la
Ciutadella (1.000 cases, un 17% de
la ciutat d’aleshores) a marxar i
enderrocar les seves pròpies llars.
La ciutat del Born es converteix en
una esplanada.

1802 A la zona de l’esplanada
s’inaugura un gran passeig, planejat
a instàncies del capità general.

1869 Coneixedor d’un profund desig
dels barcelonins, el general Joan
Prim, cap del govern espanyol
d’aleshores (i en ple sexenni
revolucionari després de la
Revolució Gloriosa que havia
destronat Isabel II de Borbó),
decreta el lliurament dels terrenys a
la ciutat. S’enderroca la fortalesa

militar i se’n conserven alguns dels
edificis principals, com ara
l’Arsenal, avui seu del Parlament de
Catalunya.

1871 L’arquitecte Josep
Fontserè i Mestre hi projecta el
parc de la Ciutadella i l’edifici del
mercat del Born, inaugurat el
1876.

1921 El Born es converteix en el
nou Mercat de Majoristes de Fruites
i Verdures (el Mercabarna de
l’època).

1971 S’inaugura el nou mercat
central Mercabarna a la Zona
Franca. El creixement continuat de
la població, del transport comercial
i del negoci, n’havien aconsellat la
construcció. A l’agost tanca el Born.

1975 Es convoca un concurs
d’idees, sense bases prèvies, sobre
què fer amb el mercat del Born. Els
veïns, que en reclamaven la
conservació com a equipament de
barri, fan nombroses
manifestacions per defensar-lo.

1979 Després de ser restaurat, a
partir d’aquest any s’hi du a terme
una programació regular
d’exposicions, concerts i actes molt
diversos.

1993 Acord entre l’Ajuntament i la
Universitat Pompeu Fabra per
convertir-lo en seu de la facultat
d’audiovisuals, que no prospera.

1996 Acord amb el Ministeri
d’Educació i Cultura per allotjar-hi la
biblioteca provincial.

2003 Després d’un encès debat, el
bon estat de les restes
arqueològiques trobades en el
subsòl fa renunciar al projecte de la
biblioteca per assegurar la
preservació del jaciment. Amb Jordi
Clos d’alcalde (PSC), s’acorda fer-hi
un centre museístic, comercial i
cultural, aleshores encara de límits
estantissos.

11-9-2013 Després d’anys d’obres i
del cansament veïnal, l’antic mercat
del Born obre com a centre cultural.

Els possibles
usos de l’edifici i
la gestió de les
restes han
generat anys
d’agres debats,
dubtes i obres
eternes

El projecte de la
biblioteca
provincial
s’acaba
descartant per la
magnitud del
jaciment
arqueològic

Santa Eulàlia

Un objecte del Born
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● El Born Centre Cultural obre les portes
com un espai dedicat a la història, amb el
jaciment arqueològic de la ciutat intacta
del segle XVIII com a peça central, i dues
sales d’exposicions. Sí, serà un es-
pai per a la memòria i la in-
terpretació històrica en
ple nucli urbà, però
també serà un espai
d’ebullició cultural
i d’oci. Com? Amb
una programació d’ac-
tivitats culturals diverses,
des de concerts fins a confe-
rències, i amb un restaurant i una
llibreria.

Tots aquests aspectes van de bracet en
el Born Centre Cultural, que neix amb un
pressupost anual de 3 milions d’euros i
amb la voluntat de ser un nou pol cultural.
Un equipament que defuig encasellar-se
en l’etiqueta de museu, memorial o mau-
soleu històric, que mirarà de guanyar-se
els barcelonins a través de l’excepcionali-
tat d’un jaciment per descobrir, però tam-
bé d’una atractiva programació cultural
que busca captivar tant el públic familiar
com un perfil d’inquietuds culturals.

Un primer pas per guanyar-se els bar-
celonins –cremats d’anys d’obres, l’elimi-
nació de places de pàrquing a l’entorn...–
és la inauguració de l’equipament, primer,
per als veïns, aquest diumenge (8 de se-
tembre). “Han suportat unes obres inter-
minables i ara que s’han acabat volem ce-
lebrar-ho amb ells; aquest centre té una
vocació de molt d’arrelament a la Ribera,
només essent un centre ultralocal podem
aspirar a allò universal”, comenta Quim
Torra, director del centre.

Aquest dilluns a les nou del vespre es
farà la inauguració oficial, retransmesa per
TV3, i que servirà d’obertura dels actes del
Tricentenari. Per la Diada es fan unes por-
tes obertes que duraran fins al 29 de se-

A.B.

El jaciment i les exposicions conviuran al
Born Centre Cultural amb una programació
cultural, un restaurant i una llibreria

Història i oci
van de bracet

tembre (de deu del matí a set de la tarda).
L’encaix d’aquestes diferents facetes en el

centre cultural comença amb una idea que
Torra considera “bàsica per a l’èxit del
Born”: és un espai obert, “les portes d’ac-
cessos principals estaran obertes i, un cop
dins, podràs creuar el mercat per anar al
parc de la Ciutadella o simplement treure el
cap”. Serà, com “ven” el mateix centre cul-
tural, “un carrer amb una gran balconada”,
per atansar-se a albirar les restes del Born i
entretenir-se a repassar la vintena de pla-
fons expositius que envolten el jaciment.
Això es correspon amb tres nivells físics: el
del jaciment; el del carrer o balconada –més
alçat, al nivell del carrer, on lliurement es
poden observar les restes–, i el de les sales
de nova construcció: dues d’exposicions

(sala Villarroel i sala Casanova), l’espai po-
livalent (sala Moragues, per a la programa-
ció cultural) i la Castellví, on hi haurà la lli-
breria i l’espai gastronòmic.

Un cop dins del Born, “tu tries”: l’expo-
sició permanent o temporal, el restaurant,
la llibreria, un recital a la sala Moragues o
baixar al jaciment i fer-hi la visita guiada.
Aquesta és l’altra idea motor de com “s’en-
senya” el Born: “l’esforç” perquè el jaci-
ment sigui visitable (reserva prèvia i sem-
pre amb guia, grups de quinze persones),
amb prou condicions per garantir-ne la
preservació i alhora perquè el públic pugui
experimentar “l’emoció” de trepitjar la
Barcelona del 1717.

De la mateixa manera que el Born uneix
físicament, en un cas inusitat, tres etapes

Una talaia al segle
XVIII. El centre
cultural permet
observar, trepitjar i
entendre la
Barcelona del 1700,
que ens explica en
bona mesura. A. PUIG

El mercat serà
obert tot el dia al
trànsit de gent. El
públic haurà de
pagar per les
exposicions i per
la visita guiada
al jaciment

Des de l’11 de
setembre fins al
29 el Born Centre
Cultural
celebrarà portes
obertes per
donar-se a
conèixer
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històriques diferents –el segle XVIII al jaci-
ment, el segle XIX en la coberta i el segle
XXI en les instal·lacions noves del centre
cultural–, el seu contingut respon perfecta-
ment a aquest patró. “Aquest concepte del
Born, d’unir un espai museístic amb una
aposta cultural gairebé tan important com
la mateixa proposta del museu, amb un
afegitó d’oferta gastronòmica, és bastant
nou”, assenyala Torra.

El restaurant, que gestionarà Moritz i
que obrirà fins a les dotze de la nit, oferirà
tant la cuina històrica, que recuperarà i
analitzarà receptes del passat, com la cuina
historiada (a partir del passat, nous plats).
Tot sota el segell del xef Jordi Vilà. La llibre-
ria estarà en mans de Bestiari, un grup de
llibreries independents catalanes, que ja

Des del nom de les sa-
les fins a com s’han ba-
tejat els diferents blocs
d’activitats que confor-
maran el Born, tot des-
prèn una càrrega de sig-
nificat i simbòlica. Res
deixat a l’atzar. Així,
l’Acadèmia dels Descon-
fiats, el bloc d’activitats
d’història, literatura,
llengua i humor, pren el
nom de l’acadèmia de
lletres que, fundada el
1700, promovia l’estudi
de la història, la llengua
i la poesia catalanes.

Torna l’Acadèmia dels Desconfiats
Com que la major part
dels seus membres van
donar suport a l’arxiduc
Carles durant la guerra
de Successió, el 1714
Felip V la va clausurar.
L’acadèmia, que va arri-
bar a tenir fins a 30
membres (erudits pro-
cedents de l’aristocràcia
i l’alta burgesia barcelo-
nina), es reunia al Palau
d’en Pau Ignasi de Dal-
mases i Ros, al carrer
Montcada.
Un altre exemple: la So-
cietat del Born (com

s’anomena el bloc de
música, arts escèniques
i dansa) va ser una enti-
tat recreativa fundada a
Barcelona el 1858 i en-
carregada d’organitzar
els carnestoltes a la ciu-
tat. Fundada per Sebas-
tià Junyent i Comes,
‘l’espardenyer del Born’,
en van ser membres al-
tres veïns del Born. Tor-
nar a familiaritzar-nos
amb aquests noms és
també recuperar un tros
de la memòria col·lecti-
va furtada.

El Born Centre Cultural

C.
 d

e 
la

 F
us

in
a

C.
 d

e 
la

 R
ib

er
a

Porta de la Ciutadella
Entrada grups

Carrer Comercial

Porta del Born
Plaça Comercial

1 Exposició permanent — Sala Villarroel
2 Exposició temporal — Sala Casanova
3 Espai polivalent — Sala Moragues
4 Botiga-llibreria / Espai gastronòmic —

Sala Castellví
5 Jaciment arqueològic
6 Maqueta tàctil de l’edifici
7 Plànol tàctil d’orientació

Balconada museïtzada
Espai públic

ercial

1

4

6
7

7

12

3

5 5 5

4

6
7

7

Ronda Litoral
Ronda Litoral

CarrerCarrer
de Ferrande Ferran

Pl
aç

a
Pl

aç
a

Co
m

er
ci

al
Co

m
er

ci
al

Passeig de PujadesPasseig de Pujades

Pg
. d

e 
Pi

ca
ss

o
Pg

. d
e 

Pi
ca

ss
o

Vi
a 

La
ie

ta
na

Vi
a 

La
ie

ta
na

Ca
rr

er
 d

e 
la

 M
ar

in
a

Ca
rr

er
 d

e 
la

 M
ar

in
a

Passeig de Colom

Passeig de Colom

PORTPORT
OLÍMPICOLÍMPIC

ZOOLÒGICZOOLÒGIC

LA BARCELONETALA BARCELONETA

Parc de laParc de la
CiutadellaCiutadella

Ronda Litoral

Carrer
de Ferran

Pl
aç

a
Co

m
er

ci
al

Passeig de Pujades

Pg
. d

e 
Pi

ca
ss

o

Vi
a 

La
ie

ta
na

Ca
rr

er
 d

e 
la

 M
ar

in
a

Passeig de Colom

PORT
OLÍMPIC

ZOOLÒGIC

LA BARCELONETA

Parc de la
Ciutadella

Barcelona

La sala
Moragues oferirà
una programació
cultural regular
de teatre, dansa,
literatura,
música i titelles

Hi haurà un
restaurant que
oferirà plats
d’inspiració
històrica, i també
una llibreria
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gestiona, per exemple, la del Museu
d’Història de Catalunya.

La sala Moragues, condicionada per
acollir tota mena d’esdeveniments, concen-
trarà l’activitat cultural del Born, amb actes
d’accés lliure i de pagament: concerts, con-
ferències, teatre, dansa... Al llarg d’aquest
any, el Born serà un dels epicentres de la ce-
lebració del Tricentenari del final de la
guerra de Successió, però també tindrà una
programació cultural pròpia. Començarà a
l’octubre i està estructurada en tres grans
blocs: l’Acadèmia dels Desconfiats (activi-
tats d’història, literatura, llengua i humor),
la Societat del Born (música, cinema, arts
escèniques i dansa) i El Bornet (jocs, titelles
i activitats per a tota la família, centrades en
el cap de setmana). A falta d’anunciar-se la
programació, alguns exemples d’avançada:
concerts de Pau Alabajos o Joan Dausà, Jo-
sep Pedrals recitant el Sagarra satíric, una
lectura sobre Eugeni Xammar, un cicle de
conferències històriques...

Un altre camp que el Born cuidarà espe-
cialment és el dels serveis educatius. Ja té a
punt tot un seguit de material per passar a
ser visita obligada –i amena– per a l’alum-
nat d’educació primària, secundària i bat-
xillerat. Això, completat amb les activitats
de caràcter familiar i de cap de setmana,
pretén assegurar aquest primer contacte
amb la història i atraure un públic de pares
i fills.

Com ens hem d’imaginar un dia normal
al Born Centre Cultural? “Et trobaràs unes
escoles visitant les exposicions i un grup de
ciutadans –com a màxim 15– visitant, a
baix, el jaciment”, relata Quim Torra. “Hi
haurà gent al restaurant a punt de dinar o
sopar, espero que moltíssima gent com-
prant llibres, i a la sala Moragues ho esta-
rem preparant tot per al concert de jazz o
l’obra de teatre del vespre”. “I l’endemà
aquesta obra de teatre es transformarà en
un cicle de conferències, i l’altre en un cicle
de titelles...”

El Born Centre Cultural vol ser una
gran illa de vianants, oberta a tot-
hom. Per entrar-hi, de dimarts a
diumenge, de deu del matí a vuit
del vespre, no s’haurà de pagar.
Des del nivell de carrer es podrà
observar el jaciment. Hi haurà ser-
veis de visites guiades al jaciment
(l’única manera de visitar-lo), a les
exposicions, i també visites dina-
mitzades, a més d’itineraris histò-
rics per la ciutat. L’entrada (6 eu-
ros, normal; 4,20, la reduïda) per-
met accedir a les sales d’exposi-
cions i a una audioguia. De portes
obertes se’n faran aquest setem-
bre, i també el primer diumenge
de cada mes i els diumenges a la
tarda. En aquests dies l’accés a les
sales d’exposicions serà gratuït,
però no es podrà accedir al jaci-
ment ni es lliuraran audioguies.

La informació
més pràctica

Cultura en lloc de verdura. Uns panells al sostre del mercat
anuncien la nova oferta del Born, ara cultural. ORIOL DURAN

El carrer obert,
amb panells al
voltant del
jaciment, fa de
balconada des
d’on es pot albirar
i tenir-hi un
primer contacte
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“Les pedres no menteixen”
Quim Torra. Director del Born Centre Cultural

ANNA BALLBONA

● Fa un any Quim Torra va ser nomenat
director del Born Centre Cultural, amb la
missió de dotar de contingut històric, na-
cional i d’oferta cultural aquest espai que
aspira a ser central. En una decisió que va
aixecar suspicàcies, agafava el testimoni
d’Albert Garcia Espuche, l’historiador i
arquitecte que havia encapçalat la recerca i

reivindicació del jaciment del Born. Tot i
així, Garcia Espuche es manté com a asses-
sor científic del centre.

Quina és la targeta de presentació del
Born Centre Cultural?
És un punt de trobada de la història i la
cultura catalanes. No només és un jaci-
ment o una sèrie d’exposicions, sinó que
al Born cada dia hi ha un petit esdeveni-
ment cultural diferent, que a més a més es

complementa amb una oferta gastronò-
mica i literària. I sobretot, la peça central,
que són els serveis educatius del Born,
adreçats a les escoles i al públic en general
que vulgui aprofundir-hi. Tot aquest pa-
quet cultural és el Born. Ens equivocaríem
si només tinguéssim una visió reduïda a
l’esplèndid marc històric o del jaciment.

La primera inauguració, el 8 de setem-
bre, és per als veïns. És un primer gest

Ens
equivocaríem si
tinguéssim una
visió del Born
reduïda a
l’esplèndid marc
històric o al
jaciment

Quim Torra,
director del Born
Centre Cultural,
posant en un dels
passadissos que
s’aboquen al
jaciment.
ORIOL DURAN

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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per reduir la reticències gairebé històri-
ques de l’entorn respecte al centre?
Des de fa molts mesos cada setmana un
grup de quinze i vint veïns entra al Born i
els expliquem el projecte. Fa mesos que
ens hem posat en contacte amb les asso-
ciacions de veïns per veure què podem
treballar conjuntament per aquesta sala
[la Sala Moragues, on fem l’entrevista] i ja
tenim un projecte artístic amb alguns
veïns. Saben que aquest equipament està a
la seva disposició. Dit això, és palpable que
aquest espai és un espai controvertit. Hi ha
hagut històricament diferents visions de
com s’havia de portar a terme la seva ges-
tió. Tot arrenca de la famosa polèmica de
si havia de ser una biblioteca o un centre
cultural com aquest. Això encara impreg-
na part de la polèmica. Hi hem d’afegir els
canvis urbanístics que ha provocat el
Born, en convertir en zona de vianants

una gran part dels voltants.
Qualsevol canvi provoca cer-
tes reticències. Esperem que
en el funcionament del dia a
dia es vagi veient que aquí
proposem un programa cul-
tural de qualitat. Esperem
que els primers fans d’aquest
recinte siguin els veïns.

L’aspiració és fer del Born
un altre centre de la ciutat?
Exacte. Com aquella centra-
litat econòmica i social que
podia tenir al segle XVIII,
ara volem que el Born, que
sempre ha estat un espai que
els barcelonins hem vist com
una mica residual en un dels
extrems de la ciutat fins que
no va aparèixer tota la con-
cepció de la Vila Olímpica,
sigui un dels focus culturals
importants de la ciutat. I
lluitarem perquè ho sigui.

Per què l’anomeneu la ‘zo-
na zero’ de Catalunya?
Hi ha conceptes abstractes
com la pèrdua de les lliber-
tats, l’exili vienès o l’abolició
de les Constitucions catala-
nes que no podem veure. El
Born permet veure què va
passar. És al Born i en aquest
espai concretament on té lloc
la darrera càrrega del general
Villarroel o els darrers com-
bats de la jornada de l’Onze
de Setembre. És un espai de
lluita i també de repressió.
Per això és una zona zero i ara inclús opto
per dir que el Born és un crit de llibertat.
Les pedres del Born no menteixen. Això és
important per als catalans, que tenim
sempre la necessitat de justificar-ho tot.
Doncs sí, miri, va passar: es van enderro-
car 55 cases i 1.000 cases més, el 17% de
tota la ciutat de Barcelona. Ara agafa tu
unes tisores i talla el 17% de Barcelona. És
el que va passar al segle XVIII, per cons-
truir una ciutadella l’únic objectiu de la
qual era tenir vigilada la ciutat.

Però no té la sensació que molts barce-
lonins encara veuen el Born com un edi-
fici en obres que han durat massa anys?
Sí, sense cap mena de dubte. Hem de ser
capaços que ens il·lusioni el Born, que el
sapiguem explicar bé i que traduïm aquest
món a totes les edats i públics possibles. Jo
dic que me n’interessen dos: el món dels
joves i el món del no-català. Penso que és
un lloc excepcional perquè qualsevol per-
sona que visiti Barcelona es pugui endur
un flaix i dos titulars sobre la història del
país i el perquè som com som i per què

volem ser com volem ser. I
davant la desmemòria histò-
rica que hi ha al país, que
afecta d’una manera brutal
els nostres joves, el Born és
una lliçó d’història en direc-
te. Però hem de ser capaços
de traduir-ho. Aquest món
d’aquesta societat del segle
XVIII, aquest poble que arri-
ba fins al final en la defensa
del que considera que són les
seves llibertats, com l’expli-
quem a un nano de primària,
de secundària o de batxille-
rat? I com formem, en defini-
tiva, ciutadans lliures? Que
siguin capaços, sabent la his-
tòria del país, de triar el que
vulguin.

Per què han hagut de pas-
sar 300 anys perquè el Born
es comenci a identificar
com la frontissa entre una
Catalunya que va existir i la
que va venir després?
És que en van passar 150 fins
que aquest país va tornar a
reconèixer-se com a país. De
fet, estàvem morts. Vaig en-
tendre què volia dir el Born
veient la Renaixença: tota
aquella gent va haver de fer
un esforç terrible per tornar a
recordar que hi havien estat.
Això vol dir que la destralada
va ser d’una contundència
enorme. Sobreposar-nos a la
pèrdua de les llibertats, a
l’exili, a les deportacions, a les

depuracions dels clergues austriacistes o
dels funcionaris, la censura, el cadastre...
Necessitem 200 anys per tenir una míni-
ma engruna de poder polític amb la Man-
comunitat i probablement n’hem necessi-
tat 300 per arribar al punt en què estem.
És l’evolució lògica del catalanisme.

Què creu que pot sorprendre més el vi-
sitant a partir de les exposicions o del
jaciment?
Jo crec que en primer lloc tindrà una certa
sensació de trasbals. Aquestes ruïnes inter-
pel·len: aquí va passar alguna cosa grossa.
Aquesta és la primera sensació. I la segona
és que, més enllà dels dos titulars que tots
puguem tenir de la guerra de Successió, és
una oportunitat única per entrar més en-
llà, per arribar als nivells dos i tres com a
mínim. Si som capaços que gent com el
Francesc de Castellví, que serà el gran his-
toriador contemporani dels fets i que es-
criurà les referències històriques a Viena, o
els germans Desvalls, el Sebastià Dalmau o
el Pau Ignasi Dalmases, el darrer ambaixa-
dor català a Londres..., si tots aquests

Davant la
desmemòria
històrica del
país, que afecta
d’una manera
brutal els joves,
el Born és una
lliçó d’història en
directe

Expliquem la
història de
Catalunya, amb
tot el rigor i
qualitat, però és
la història de
Catalunya, no la
de Hannover

Editor i
advocat
Nascut el 1962,
Quim Torra és ad-
vocat, editor i es-
criptor, amb una
polivalent trajectò-
ria professional i
un intens activisme
sobiranista. Lligat
a l’empresa priva-
da més de vint
anys, en va viure
dos a Suïssa com
a executiu d’una
asseguradora. Allà
va començar l’estu-
di del periodista
Eugeni Xammar,
de qui és biògraf.
El 2008 va crear
l’editorial A Contra-
vent, que ha recu-
perat l’obra de pe-
riodistes catalans
dels anys vint i
trenta. És vocal
d’Òmnium Cultural
i membre del con-
sell permanent de
l’Assemblea Nacio-
nal Catalana. No-
menat director del
Born Centre Cultu-
ral el 2012, un any
abans s’havia in-
corporat a l’Ajunta-
ment de Barcelona
com a director ge-
neral de Foment
de Ciutat Vella.
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personatges els traiem de l’oblit més
absolut, doncs serà fantàstic.

Què diria a qui acusa el Born de ser un
centre ideològic o niu d’independentis-
tes?
Que primer hi ha tota una part cultural
que no s’hauria de perdre. Jo convidaria
els més crítics a mirar bé la revista d’acti-
vitats culturals que planteja el Born, feta
des d’una gran transversalitat cultural on
tothom tingui el seu espai. També penso
que per ser crític abans has de conèixer les
coses i, per tant, convido tothom a venir al
Born i després en parlem. El segon és que
efectivament expliquem la història de Ca-
talunya. Ho fem amb tot el rigor i la pas-
sió, però també amb tota la qualitat neces-

sària. Aquí no tergiversem res ni ens in-
ventem res. Aquí hi han col·laborat els mi-
llors especialistes. Ara, això sí, expliquem
la història de Catalunya, no la de Hanno-
ver.

Per què es decideix posar una bandera
en un pal de 1.714 cm a la plaça del
mercat?
Els pobles normals tendeixen a honorar
els fets que han marcat profundament la
seva història, a recordar-se’n, a comme-
morar-los. Amb la bandera del Born hi ha
una voluntat que això passi i també de
monument i de record als defensors de la
ciutat durant el setge del 1714. A part
d’aquest component d’honor, penso que
és bo i és normal que en llocs i en espais

d’aquest simbolisme els països hi posin el
seu símbol, que és la seva bandera.

També hi ha qui ha criticat el fet que el
director del Born no sigui historiador...
Quan em van nomenar director per ar-
rencar el Born, penso que el que es va vo-
ler era dinamitzar un centre cultural, on
efectivament una part important és histò-
rica. Per això tenim l’assessorament i la
companyia de l’Albert Garcia Espuche,
que ho continua treballant. Però alhora és
un centre que aspira a convertir-se en un
focus cultural important. Vol dir que en
aquest Born hi haurà molta música, litera-
tura, cultura... Parlarem d’història, natu-
ralment, amb els millors historiadors, tots
previstos en un cicle. Però també celebra-
rem una setmana de novel·la històrica o
els concerts del Joan Dausà o del Pau Ala-
bajos.

Hi ha perill de goteres?
Al Born tenim quatre grans sales on fem
les activitats, totalment impermeables,
hermètiques i climatitzades, i la gran nau
central, que quan van començar les obres,
ja fa més de tretze anys del projecte, es va
decidir no climatitzar-la, perquè aquest
espai no està tancat, perquè s’ha volgut re-
habilitar així, s’ha volgut respectar el que
Fontserè havia creat, perquè això és un
BCIN (bé cultural d’interès nacional), et-
cètera. Per tant, segons com plou i el vent,
a través de les làmines de vidre a vegades
algun petit esquitx entra al Born, cosa que
no fa res i que està controlat. No té cap in-
cidència en el que és la dinàmica diària.

Les excavacions no es consideren aca-
bades. Per què?
Perquè nosaltres considerem que això és
un work in progress. Encara hi ha zones on
podríem veure què surt. Per exemple, fent
una última repassada en un tros, encara es
van trobar tres monedes més. Sempre hi
ha una feina de restauració, de conserva-
ció, i això ho hem de tenir molt present.
És un espai que encara ens pot donar al-
guna sorpresa.

Aquest serà el centre dels actes del Tri-
centenari. Després hi ha el perill que la
gent s’oblidi del Born?
A nosaltres ens interessa pensar: “I el
2022, el Born com a centre cultural, on es-
tarà situat?” Aquesta és la lluita que tenim.
Justament anar més enllà de la visió histò-
rica de l’espai, i plantejar una proposta
cultural i gastronòmica fa que el Born ja
tingui una personalitat pròpia, que pugui
prescindir, entre cometes, de l’etiqueta
que només és un espai per al Tricentenari.
Espero que aquest sigui l’encert del Born,
a més a més de les exposicions temporals,
que ens hauran de donar la possibilitat
d’anar-nos reinventant.

Darrers retocs. Les
últimes setmanes
han estat de feina
frenètica en el
jaciment i en
l’equipament del
Born, i per al mateix
Quim Torra, per
tenir-ho tot a punt
per a l’obertura.
ORIOL DURAN

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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● “Els objectes comuns de la vida diària,
descartats temps enrere com a rebuig, po-
den explicar alguns dels relats més impor-
tants de la història humana.” És una afir-
mació de Neil MacGregor, director del
British Museum, que va com anell al dit
per explicar el valor i significat dels objec-
tes trobats durant l’excavació arqueològi-
ca del mercat del Born. De fet, l’afirmació

Una exposició permanent
recull la dinàmica vida
social i econòmica de la
Barcelona del 1700. S’hi
mostren multitud de peces
trobades en el jaciment

Qui en va dir
decadència?

A.B.

Objectes que parlen

Una reproducció costumista de la vida social de la Barcelona del 1700, a l’exposició. A. PUIG

La ceràmica de fons blanc decorada amb blau o policromia estava molt de moda. A.P.

Un grup de figures de terracota en forma de nines i animals. A.P.

Fragments de rajoles trobades en el jaciment. A.P.

Plats plans i fondos, escudelles i saler formaven el servei bàsic d’una taula. A.P.

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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la reprodueix l’exposició Barcelona 1700.
De les pedres a les persones, que serà la
mostra permanent del Born Centre Cul-
tural i s’obrirà coincidint amb la inaugu-
ració de l’equipament.

Aquesta exposició mostra una selecció
d’uns 1.500 objectes trobats en la seixante-
na de cases que formen el jaciment ar-
queològic. Ceràmica de taula, vaixella
d’importació, vidres, joies i ornaments,
medallons, rosaris, olles, daus, fitxes de
joc... Són peces d’un enorme interès que
donen una bona idea del nivell de vida
material de la Barcelona de principis del
segle XVIII, un nivell de vida prou alt.

Precisament el que persegueix aquesta
exposició és oferir una fotografia detallada
de com era la societat barcelonina del
1700. Les troballes fetes en aquest frag-
ment de ciutat, juntament amb tota la do-
cumentació conservada (testaments, in-
ventaris...), permeten oferir una descrip-
ció molt fidedigna de la capital catalana de

fa tres segles. I contribueixen, de retruc, a
fer una immersió sorprenentment ex-
haustiva en com vivien, com feien festa o
vestien, com treballaven o què compraven
i bevien els barcelonins de fa 300 anys.

EL BORN CAPGIRA EL TÒPIC
Les conclusions que revelen els inventaris
de les cases del Born, posats al costat dels
plats, les gerres o les culleres que gastaven
els barcelonins d’aleshores, poden resultar
una primera sorpresa per al visitant: ben
lluny del “tòpic de la decadència catalana
dels segles XVI al XVIII, fins ara qualifi-
cats d’obscurs”, com afirma l’historiador
Albert Garcia Espuche, aquella societat
barcelonina estava dotada d’una altíssima
qualitat de vida quotidiana. Era, ras i curt,
una ciutat moderna i sofisticada. Així es
pot comprovar en els àmbits d’interiors
domèstics, la indumentària, l’artesania, el
joc, la dansa, la música, la llengua...
D’aquesta manera, el Born permet posar fi

d’una vegada no només al tòpic de la de-
cadència catalana al segle XVIII, sinó a la
presumpta modernitat que els Borbons
havien aportat.

La part més important de peces troba-
des al Born són ceràmiques de taula i cui-
na. S’ha de tenir en compte que durant el
segle XVIII va arrelar el costum “modern”
que cada comensal disposés d’un got, un
ganivet, una cullera i un tovalló per al seu
ús. El cap de les excavacions, Toni Fernàn-
dez, fa una precisió interessant sobre el
material trobat: és el que van llançar o es
van descuidar els habitants del Born en els
dos anys que passen des que es decreta
l’enderroc fins que el fan efectiu (per bé
que, tot i així, se segueixen llogant les cases
del Born fins al darrer dia). “Les 300 mo-
nedes que han sortit en tot el jaciment són
perquè van caure i es van perdre.” Al rec
Comtal, que funcionava com un gran
abocador, hi van trobar 1.000 caixes de ce-
ràmica o l’esquelet d’un cavall sencer.

Ceràmica de taula. L’exposició mostra una selecció de peces trobades
en el jaciment. La ceràmica de taula hi té un espai preponderant. A
baix a l’esquerra, una reproducció de l’antic passeig del Born. A. PUIG

La Barcelona de
principis del
segle XVIII era
moderna i
sofisticada, amb
una intensa
activitat
comercial
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La capital catalana tenia, el 1700, poc
més de 38.000 habitants. Ara retinguem
aquesta xifra i posem-la al costat de dues
més i ens adonarem del cop terrible que
significa la derrota en la guerra de Succes-
sió: Felip V fa enderrocar 1.000 cases de
Barcelona; la Ciutadella que fa construir té
una capacitat per acollir uns 8.000 soldats;
i, al final del conflicte, entre 25.000 i
30.000 persones marxen a l’exili, prefe-
rentment a Viena i Itàlia. I ara tornem a
contrastar aquests números que fan fere-
dat amb la descripció plena de color i ani-
mació d’abans: una societat, en termes ge-
nerals i segons recull l’exposició, que vivia
connectada amb el món gràcies a la inten-
sa activitat comercial, ben alimentada i
apassionada pels dolços, d’un fort caràcter
religiós i supersticiós i amb un marcat gust
pels colors vistosos i els ornaments en la
indumentària.

Era una ciutat eminentment festiva,
avesada a una presència continuada de la

música i la dansa, avesada al ric univers de
les adrogueries, que proporcionava pro-
ductes d’arreu del món, entre els quals
destacaven la xocolata i el tabac, que van
esdevenir articles de consum habitual. La
prosperitat d’aquella Barcelona quedava
palesada en els vincles mercantils amb els
cinc continents. Les adrogueries són una
bona imatge d’aquest comerç capdavan-
ter: els ciutadans s’hi podien abastir de
productes diversos relacionats amb l’ali-
mentació, la medicina, la farmàcia, la cos-
mètica, la pastisseria o la confiteria.

A l’interior de Barcelona, cal imaginar-
se una ciutat amb els oficis i les activitats
perfectament diferenciats. Durant la pri-
mera dècada del 1700 se sap que hi ha una
extensa varietat d’oficis: sabaters, sastres,
barreters, botiguers, mercaders, adroguers
i apotecaris, argenters, cordoners i passa-
maners, velers, velluters, daguers... També
els lligats a la construcció (la tradició ve de
lluny) com els mestres de cases, fusters o

Les cases. La mostra exhibeix diversos elements constructius dels habitatges del Born. A. PUIG

Joc i bones maneres

Un plafó de l’exposició destaca el caràcter pioner del comerç barceloní de l’època. ORIOL DURAN

Un joc en una rajola de l’empedrat del Born. ORIOL DURAN

Un dels carrers del Born, dedicat a l’ofici dels corders de viola. ORIOL DURAN

Un joc de culleres. Els coberts bàsics per a cada comensal es van generalitzar. JUANMA RAMOS

Els daus, un element del joc d’allò més comú en l’oci del 1700. JUANMA RAMOS

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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ferrers manyans. A la indústria hi trobem
teixidors, paraires, blanquers, assaonadors
o els torcedors de seda.

NEGOCIS NOUS
D’aquesta diversitat d’activitats professio-
nals, de la ciutat dinàmica i comercial-
ment potent, el Born n’ofereix una bona
mostra. A més, s’ha de tenir en compte
que en el darrer quart del segle XVII l’eco-
nomia catalana va afegir nous negocis
(com el de l’aiguardent, el cafè, la xocolata
i el tabac) als tradicionals, com era el tèx-
til. “La zona que correspon al jaciment del
Born formava part d’aquest nucli urbà
emergent, i allà hi vivien i tenien les seves
botigues i els seus magatzems alguns dels
mercaders catalans més importants del
període”, assenyala Garcia Espuche, que
ha assessorat la mostra, en la seva obra
magna La ciutat del Born.

Barcelona es governava, ja des de mit-
jan segle XIII, pel Consell de Cent, una
mena d’assemblea ciutadana on els gremis
tenien un paper destacat. La mostra arriba
a reconstruir com eren els interiors do-

mèstics al llarg del segle XVII. Així, a les
cases menestrals, s’hi podien trobar llits de
columnes, cortinatges i dossers, armaris,
cofres i arquilles.

Diverses modalitats de daus o les mar-
ques visibles en alguna rajola del jaciment
testifiquen la importància del joc en aque-
lla societat, ben proveïda també de taver-
nes (al Born n’hi ha una) i d’hostals. El
carrer era l’espai natural de moltes festes,
com el carnestoltes. Tota aquesta ebullició
acaba sotraguejada per un reguitzell de
setges: els del 1691 i 1697, sota l’embat de
l’exèrcit de França, dins la guerra dels Nou
Anys, i els de la guerra de Successió (1704,
1705 i 1706), fins a arribar als 13 mesos de
setge final. La mostra es tanca amb els
enormes canvis que van portar les repre-
sàlies de Felip V: l’arrasament del 17% de
les cases de Barcelona, la construcció de la
Ciutadella, l’aixecament de la Barceloneta
per substituir el barri arrasat, el passeig de
l’Esplanada... Res no va tornar a ser igual.

Un adroguer a l’epicentre
● La família Duran, una de les
més destacades nissagues d’adro-
guers catalans, va viure a tocar
del Bornet. Allà va ser pionera en
el negoci d’adroguer, segons deta-
lla Albert Garcia Espuche en la se-
va obra La ciutat del Born. Econo-
mia i vida quotidiana a Barcelona
(segles XIV a XVIII), en què, d’una
manera exhaustiva, recull totes les
famílies –amb les seves activitats
i la seva trajectòria– que van viure
en aquesta zona fins que van ser
obligades a marxar.

La història dels Duran avança
ben a prop dels fets històrics
que marquen Barcelona.
“L’adroguer Duran és tot un
personatge, ell i tota la seva
família”, explica, apassionat,
Quim Torra, director del Born
Centre Cultural. Aquest veí
del Born és un dels seus per-
sonatges predilectes: “Pri-
mer, perquè les adrogueries
realment eren un món es-
plèndid i fantàstic, on es po-
dia comprar de tot, a part
d’alguns productes de men-
jar també aleshores”, asse-
nyala. “Però és que, a més a
més, resulta que un germà del
nostre adroguer és un capità de la
Coronela, perquè és un notari, i
morirà en la defensa de la ciutat
com altres membres de la nostra
petita ciutat del Born.” Qui mor a
les muralles és Vicenç Duran. “És
la gràcia de veure una menestra-
lia, uns mercaders que en aquell
moment tenen una importància
altíssima en el funcionament de la
ciutat”, resumeix Torra.

Josep Duran, pròpiament l’adro-
guer Duran, “malgrat haver estat
també un destacat austriacista,

se’n va sortir prou bé a l’etapa
postbèl·lica”, indica Garcia Espu-
che en la seva obra. Això, malgrat
que l’adrogueria va ser enderroca-
da. Amb Josep Duran, “la botiga
del Bornet” havia assolit “la cúspi-
de de l’adrogueria catalana”. Cal
tenir en compte, segons precisa
Garcia Espuche, que la companyia
dels Duran havia assolit, l’any
1702, l’arrendament del monopoli
del tabac a Catalunya. I aquest es-
tanc va tenir la seva seu a la casa
del Bornet, “que va passar a ser el
màxim punt de referència de l’im-

portantíssim negoci del tabac”.
Després de la mort del brillant

adroguer, Josep Duran, succeïda
l’any 1735, els seus descendents
van seguir opcions ideològiques
força diferents. Un fill va col·labo-
rar activament amb l’administra-
ció de Felip V, i un altre va ser tre-
sorer de la Companyia de Comerç
de Barcelona i va rebre el privilegi
de noblesa. Més tard, un descen-
dent de Vicenç Duran va donar su-
port a la restauració borbònica i
entre el 1879 i el 1881 va ser al-
calde de Barcelona.

Pioners i
compromesos.
Austriacistes
declarats van
introduir al Bornet
(imatge de dalt) el
negoci d’adroguer,
que van dominar. A
sota, alguns
objectes que se
n’han conservat.
ORIOL DURAN



“Fins a aconseguir-ho!” és el crit que llan-
çaven els catalans en la defensa de Barcelo-
na i de les pròpies llibertats durant la
guerra de Successió. Aquest és el títol triat
per a l’exposició sobre el setge del 1714
–de caràcter temporal– que s’obrirà amb
la posada en marxa del Born Centre Cul-
tural. La mostra explica aquest capítol pri-

L’exposició ‘Fins a aconseguir-ho! El
setge de 1714’ repassa els tretze
mesos de setge militar de Felip V
sobre Barcelona. Reconstrueix la
batalla final i la repressió que van
patir Catalunya i la seva capital
arran de la derrota: una ocupació
militar feta havent arrasat el 17 per
cent de les cases de la ciutat

Una ciutat sota
setge i mutilada

A.B.  /  BARCELONA

mordial en la història de Catalunya: el set-
ge que va patir ara fa tres segles i durant
més d’un any abans d’haver de pactar la
rendició amb l’exèrcit borbònic. I l’expli-
ca, precisament, a tocar d’un dels escena-
ris de batalla com va ser el Born.

A través d’un bon grapat de materials
visuals, didàctics i recreacions, que “tren-
quen l’estereotip d’un conflicte bèl·lic”, la
mostra fa un recorregut per la situació de
Catalunya durant la guerra de Successió i,
d’una manera específica, del darrer perío-
de del conflicte, del 1713 al 1714. S’inclou,
així, una recreació animada de l’episodi fi-
nal del conflicte, la batalla de l’Onze de Se-
tembre, que va transcórrer, precisament,
per l’empedrat del Born. La mostra es po-
drà visitar fins ben bé finals del 2014.

La possibilitat de veure reproduïts amb
tot detall els tretze mesos de setge de Fe-
lip V a Barcelona, d’entendre peculiaritats

L’assalt a
Barcelona.
Fragment d’un
gravat de Rigaud
sobre l’assalt de les
tropes borbòniques
sobre Barcelona, el
1714. Van fer-lo
quan les muralles ja
estaven molt
debilitades. A la
dreta, un actor
caracteritzat de
soldat d’infanteria.
BIBLIOTECA DE
CATALUNYA. BARCELONA

La mostra sobre
el setge recrea
amb animacions
la batalla de l’11
de setembre del
1714, que va
tenir en el Born
un dels seus
escenaris
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i precisions històriques que el pes de la
derrota ha anat fent estantissos és, potser,
el que pot resultar més sorprenent. Des de
la junta de braços –una reunió de corts
sense presència del rei, amb representació
dels braços eclesiàstic, militar (la noblesa)
i reial (les ciutats)–, que el 30 de juny del
1713 opta per la resistència contra Felip V,
fins que les tropes borbòniques llancen el
darrer atac, l’exposició reconstrueix què
ocorre en aquest període cabdal. Un pe-
ríode que comença el 10 de juliol del 1713,
quan les autoritats catalanes nomenen el
tinent mariscal de Carles III, Antoni de
Villarroel, com a general en cap, per reor-
denar la Coronela de Barcelona (la milícia
urbana que defensava la ciutat, sobretot
formada per menestrals) i preparar el so-
metent.

Les banderes negres que van enarborar
els catalans (amb la llegenda de “Lliures o

morts”), el paper del coronel Manuel Des-
valls a l’exterior de Barcelona, la descrip-
ció dels soldats de Catalunya (com els mi-
quelets, a la imatge central d’aquest repor-
tatge), els bombardejos reiterats del duc
de Pòpuli (el primer comandament de les
tropes borbòniques, a qui després succeirà
Berwick), els diferents assalts contra la
ciutat..., són aspectes que es podran veure
en la mostra, comissariada per l’historia-
dor Francesc Xavier Hernàndez Cardona.

LA SARAJEVO DEL SEGLE XVIII
En el primer tram del setge, el duc de Pò-
puli es dedica a bombardejar la població
massivament amb la idea d’espantar-la
(més d’11.000 projectils van ser disparats
contra Barcelona; tocaven tres bombes per
cada barceloní), mentre que el general
Berwick, que el va rellevar, canvia l’estra-
tègia i passa a bombardejar les muralles

El general
Villarroel va
agrupar les
tropes i va
llançar el seu
cabdal
contraatac des
del Bornet

Durant el
conflicte van
caure sobre
Barcelona uns
11.000 projectils:
tocaven tres
bombes per
barceloní
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per obrir bretxa i assaltar la ciutat. El
setge de Barcelona és “dels més impor-
tants del segle XVIII, una referència”. “Va
ser estudiat durant molt de temps, no no-
més a nivell tècnic, perquè Berwick ho va
fer molt bé, sinó per la batalla que va com-
portar i perquè tot Europa n’estava pen-
dent», explica l’historiador. La Barcelona

del 1714 era com “Sarajevo als anys no-
ranta”: “Era un combat de la llibertat con-
tra la tirania; el català era un poble molt
simpàtic, dels més lliures d’Europa.” Dels
pocs, junt amb Anglaterra o Holanda, que
disposava de constitució. A pesar que els
torys anglesos, que havien rellevat els libe-
rals, van estar en contra del conflicte inter-

nacional i Catalunya va quedar a la seva
sort, “a la Gran Bretanya hi havia una opi-
nió pública a favor dels catalans”.

RESISTENTS I QUALIFICATS
Si la reacció dels barcelonins durant el set-
ge té alguna cosa de particular és per “la
persistència de la gent de mantenir-se”.
Sabien què els venia a sobre: altres zones
com València ja havien caigut i havien es-
tat reprimides. A més, “el nivell de qualifi-
cació militar” de Catalunya era molt alt,
fins i tot en l’aspecte tecnològic. Un exem-
ple: el primer exèrcit que diu “Prepareu,
apunteu i dispareu” és el català; o els panys
de les escopetes són un invent català.

Segons relata l’exposició, el llarg setge i
la batalla final van comportar unes 6.800
baixes per als catalans (deixant de banda
la població civil) i unes 14.200 per als
exèrcits borbònics. La mostra recorre el
setge pas a pas, les últimes setmanes i ho-
res de la Barcelona austriacista: s’hi expli-
ca el primer atac que intenta Berwick, el
12 d’agost, i l’atac definitiu de l’11 de se-
tembre, que és respost amb un contraatac
de Villarroel i Casanova (amb el penó mi-
litar de santa Eulàlia) que propiciarà que
el general francès accedeixi a negociar. És
així com Barcelona se salva d’un saqueig
que, després de més d’un any de setge,
hauria suposat una veritable massacre.

“En un primer moment la població ci-
vil és respectada, no hi ha saqueig, degolli-
na ni violacions.” Després Felip V nome-

Els miquelets, la infanteria lleugera catalana
Els miquelets són els
soldats catalans d’infan-
teria que van lluitar en
la guerra de Successió
(comencen a ser ano-
menats així en la guerra
de Separació de 1640-
1659). Van equipats
com l’actor que apareix
al centre d’aquest re-

portatge, Jordi Espriu,
especialista en recrea-
cions històriques que ha
col·laborat amb l’exposi-
ció del setge del 1714
per al Born. Es tracta de
soldats professionals
amb un gran potencial
de foc (un fusell que era
una escopeta catalana i

dues pistoles, a més
d’un punyal), jec de lla-
na (curiosament, per
protegir-se de la calor),
camisa, corbata, calces,
mitges i cabell llarg.
Van constituir la major
part de les forces que
van lluitar fora de Bar-
celona.

Bombes arreu. Projectils llançats durant el
setge i trobats al Born. A sota, a l’esquerra, la
proposició de la junta de braços per resistir;
al mig, un soldat de cavalleria, i a la dreta, el
decret de Nova Planta. O.D. / BIBLIOTECA DE

CATALUNYA / ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

El de Barcelona
és un dels setges
més importants
del segle XVIII,
tot Europa estava
pendent de què
hi passava
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narà un nou capità general i arribarà
la repressió (també depuracions), amb or-
dres i víctimes expresses del monarca es-
panyol: amb el decret de Nova Planta, “el
desmantellament de l’Estat català, de les
constitucions i de les corts és gairebé auto-
màtic”, indica Hernàndez Cardona.

Segons l’historiador, és possible que si
“Barcelona hagués resistit dos mesos més
s’hagués tornat a engegar el conflicte eu-
ropeu”. A la Gran Bretanya havien tornat
a guanyar els whigs (els liberals) partidaris
de reprendre les hostilitats. “Per això s’ex-
plica la pressa de Lluís XIV per liquidar el
focus català que perjudicava el seu nét
[Felip V], però també, sobretot, a ell.”

A més d’un nombrós exili, la repressió
va prendre moltes formes: primer, una de
física i evident, la mutilació d’una part de
la ciutat, amb l’enderroc de part del barri
de Vilanova del Mar (1.000 habitatges de-

molits, el 17 per cent de la Barcelona de
l’època; entre aquests, els del recinte del
Born). En van expulsar els veïns, a qui van
obligar a tirar a terra les seves cases. Els
plànols on apareix dibuixada l’estructura
mastodòntica de la fortalesa militar donen
idea de l’impacte que va significar per a la
Barcelona de l’època. Aquesta ocupació
militar va resultar aterridora per als barce-
lonins. A això cal afegir-hi vexacions de
tota mena, com ara la creació d’un acurat
cadastre –d’aquí ve– per dur a terme un
reiterat ofec econòmic sobre els ciutadans.

Malgrat la magnitud de la repressió, no
s’ha esborrat la petja d’aquella modernitat
liberal que Catalunya –entre altres països
d’Europa– va encapçalar. Així ho subratlla
Hernàndez Cardona. “Això, d’una mane-
ra o una altra, encara ho portem a dins; si
no, no s’explicaria per què avui en dia es-
tem celebrant el Tricentenari.”

Un contraatac que
resulta salvador
Quan el general Berwick, cap de
les tropes borbòniques, llança
l’atac final sobre Barcelona, el se-
tembre del 1714, el general Villar-
roel concentra totes les tropes al
Bornet, a la desesperada. Des
d’aquí intenta contraatacar “les
tropes franceses que avançaven
des del convent de Santa Clara”,
explica l’historiador Francesc Xa-
vier Hernàndez, i Casanova fa el
mateix des de la banda de la mu-
ralla. Els contraatacs són tan forts
i feridors en les files borbòniques,
que Berwick accedeix a pactar la
rendició de Barcelona en lloc de
saquejar-la, tot i tenir ordres de
fer-ho. “A les 3 de la tarda els ca-
talans ja veuen que no poden anar
a més.” S’evita una carnisseria.

Els veïns que
vivien a l’actual
Ciutadella i el
Born van ser
expulsats i
obligats a
derrocar les
seves cases

Una fortalesa
aterridora. Felip V
va fer construir una
immensa ciutadella
per controlar la
ciutat rebel. LA CIUTAT
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A.B.

● A l’hora de parlar de la història militar
del país, hi ha poques veus tan autoritza-
des com la de Francesc Xavier Hernàndez.
La seva obra magna són els quatre volums
de la Història militar de Catalunya. Ara ha
comissariat l’exposició per al Born sobre
el setge de Barcelona.

S’havia explicat mai el setge així, en
una exposició, amb més deteniment?
En llibres i publicacions sí que s’ha expli-
cat el setge, i gràcies a això en sabem mol-
tes coses ja des del segle XIX. D’exposi-
cions sobre el conflicte, el setge i el seu
context, no se n’han fet gaires. Alguna en
va fer el Museu d’Història de Catalunya fa
un parell d’anys o tres.

On ha volgut posar l’accent?
L’exposició és possibilista, basada en una
museografia didàctica. Ens interessa fer
comprensius els arguments històrics. Això
es tradueix en una proposta museogràfica
basada en audiovisuals, en escenografies,
en coses que la gent pugui entendre, que
no siguin abstractes. No la podíem basar
en peces perquè n’hi ha poques. I sobretot
és una exposició sostenible, es pot reapro-
fitar tot el material, i discreta en recursos,
però hem tingut molt de voluntariat de la
gent de recreació històrica.

Què pot sorprendre més?
Tot el que s’explica és perquè té unes fonts
al darrere. No és una exposició de propa-
ganda sinó d’història, entesa com a histò-
ria ciència, amb una vocació divulgativa,
de qualitat. Hi ha una peça importantíssi-
ma, que és la bandera de santa Eulàlia. Si
bé no és el pendó que va portar Casanova
en el darrer atac, sí que era la bandera pro-
cessional de la ciutat, la que hi havia pen-
jada al balcó del Saló de Cent. És una
imatge meravellosa que ha estat molts
anys en un magatzem. Però ara que el país
s’està preocupant més pel seu futur, s’en-
tén que també ho faci pel seu passat.

El màxim especialista en
història militar del país
revela la gran capacitat
d’organització de l’Estat
català del 1700

“Els catalans estaven segurs
de poder guanyar la guerra”

Francesc Xavier Hernàndez Cardona Comissari de l’exposició sobre el setge

Què té de particular el setge de Barce-
lona?
Políticament és molt important, no no-
més per a Catalunya, sinó també per a Eu-
ropa, perquè és el final de la guerra de
Successió, on s’enfronten dos models
d’entendre el món: el model absolutista,
totalitari, i el model constitucional, que és
el que portarà a l’Europa moderna que ara
coneixem. Els catalans estaven amb el mo-
del protodemocràtic, de constitució, de
progrés industrial i econòmic. Militar-
ment és molt interessant. Mostra la gran

capacitat d’organització militar de l’Estat
català, que va ser capaç d’aguantar un any
una guerra i la va portar d’una manera
victoriosa. Si Barcelona cau, no és per la
força de Felip V, sinó per l’entrada massi-
va final de les tropes de Lluís XIV.

Aleshores és un Estat català?
Sí, l’Estat català és un estat que es regeix
per les seves lleis i constitucions, i té la seva
administració, la seva moneda, els òrgans
de govern, pacta qui és el monarca... Per
tant, amb tot el que es pugui aplicar al
concepte estat als de l’època, és perfecta-
ment homologable a qualsevol altre. Igual
que parlem de l’Estat romà o parlem de
l’Estat feudal.

Per què el 1713 la junta de braços deci-
deix aguantar, resistir?
Es troben en una casuística en què l’exèrcit
imperial ha d’abandonar Catalunya, ha
d’evacuar, perquè, si no, no es pot sostenir
i s’ha de rendir. Com que és un Estat, la
maquinària, la junta de braços, que és una
reunió de corts sense el rei, decideix. Des-
prés d’un debat assenyat, el braç popular
decideix la resistència i el braç militar s’hi
afegeix. Estaven completament segurs que
podien guanyar militarment la guerra. I
l’haurien guanyat si no hagués estat per la
intervenció massiva de França. Barcelona
era una plaça d’armes, tenia uns magnífics
comandaments. No va ser una decisió ei-
xelebrada des d’un punt de vista militar, ni
de bon tros, sinó una opció possibilista, i
més veient el que havia passat a Aragó i
València, on havien laminat tot el sistema
institucional i constitucional. Felip V esta-
va obsessionat a laminar les llibertats de
Catalunya. La rendició, la capitulació im-
plicava la desaparició, la repressió i la nit,
com finalment va passar.

Això deu anar paral·lel al fet que a Cata-
lunya la deixen sola...
No necessàriament. Des del 1713 Catalu-
nya està sola. Això ja ho tenien en compte.
Quan van fer la junta de braços sabien que
l’exèrcit de l’emperador no podia arribar.

B IOGRAF IA

Historiador i museògraf
Catedràtic de didàctica de les
ciències socials i doctor en histò-
ria per la Universitat de Barcelo-
na, Francesc Xavier Hernàndez
(Barcelona, 1954) ha coordinat i
participat en nombrosos projectes
museogràfics. És el cas del pro-
jecte històric i museològic del Mu-
seu d’Història de Catalunya
(1994-1996), que va coordinar, o
dels projectes d’idees que ha des-
envolupat per al Museu Arqueolò-
gic de Catalunya, el Conjunt Mo-
numental d’Empúries, el Museu
Marítim de Barcelona o les Mura-
lles de Ceuta, entre altres centres.
És també investigador del grup de
recerca consolidat de la Generali-
tat de Catalunya Didpatri (Didàcti-
ca del Patrimoni).

Si Barcelona cau
no és per la força
de Felip V, sinó
per l’entrada
massiva final de
les tropes de
Lluís XIV
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Catalunya, sense la marina anglesa. Ara
bé, hi podia haver un canvi d’aliances in-
ternacionals que ho capgirés tot, tal com
havia passat anteriorment. I, si no, militar-
ment eren prou forts. Van començar a
perdre des que va entrar l’exèrcit francès.

Què va fer bé i què va fer malament el
general Villarroel?
Com a cap militar ho va fer pràcticament
tot bé. Era tinent mariscal de l’exèrcit im-
perial, el militar de més rang. Catalunya es
mantenia lleial a l’emperador. Plantejava
una resistència molt elàstica, centrada en
Barcelona, amb un exèrcit a l’exterior. Si
hagués tingut algunes altres places a favor,
si Tarragona no hagués caigut o Castell-
ciutat hagués quedat inclosa en la Genera-

litat o si s’haguessin pogut recuperar algu-
nes unitats més de l’interior, hauria anat
millor. Però li van fallar molt, hi va haver
traïcions, errors, i es va perdre pistonada.

Després de Victus, sembla que es re-
obre la pregunta de qui és l’heroi: Villar-
roel, Casanova, Moragues...
L’heroi és la gent. És un país que actua for-
ça en bloc. L’oficialitat i els comanda-
ments militars d’aquí són molt bons. Vi-
llarroel és un militar excel·lent. El Manuel
Flix, que és el conseller en cap del 1713, el
que precedeix Casanova, és un magnífic
conseller en cap que secunda en tot mo-
ment el cap militar. Casanova fa el seu pa-
per, dirigeix un contraatac que ha sigut
dels més espectaculars del segle XVIII i

dels més arriscats. El marquès del Poal
crec que és un dels militars més impor-
tants i desconeguts, perquè va ser el que va
portar la campanya a l’exterior, amb bata-
lles importants com la de Talamanca.

Ens hem d’imaginar que la resistència
durant el setge és brutal...
T’has d’imaginar un setge en què el duc de
Pòpuli [primer cap de les forces borbòni-
ques] no acaba d’articular bé l’exèrcit es-
panyol. A tot l’entorn de Barcelona hi ha
horts, murs, casetes petites, vinyes. En
aquest terreny Villarroel hi porta la defen-
sa, col·loca les forces de xoc, que són els
miquelets, que impedeixen que puguin fer
un setge d’una manera còmoda. Està tan
desesperat, Pòpuli, que l’únic que se li acut
és bombardejar massivament la població
civil, cosa que al segle XVIII no es feia per-
què anava en contra dels cànons de la ca-
vallerositat. I ell no dubta a emplaçar els
morters i atacar la població civil, amb
l’ànim d’espantar-la perquè es rendeixi.

Hi ha catalans que de seguida van anar
amb Felip V?
Dins de la nostra historiografia sempre
trobaràs, en aquest tema i en el de la Guer-
ra Civil espanyola, l’afirmació que això va
ser una guerra civil a Catalunya. A Catalu-
nya, un sol bloc i les institucions catalanes
van estar a favor d’un rei legítim, que era
Carles III, i de mantenir les institucions i
les constitucions. Quan el general Custer
ataca els sioux, ell porta els exploradors
sioux que lluiten contra els sioux. Però no
per això és una guerra civil entre sioux.
L’element botifler és poc rellevant.

Però no ha quedat massa memòria col-
lectiva de la repressió posterior?
Catalunya és un poble vençut, al segle
XVIII, l’any 1939... I els pobles vençuts no
tenen ni història ni memòria. El primer
que fan els vencedors en qualsevol conflic-
te és imposar la seva versió dels fets. Això
es recupera al segle XIX en època de Víc-
tor Balaguer i la Renaixença. Quan hi ha
moments de recuperació cultural, econò-
mica i política, també hi ha recuperació de
la memòria històrica.

Què ens ensenya el 1714 com a país?
El que defensen els catalans el 1714 són els
mateixos valors que es van acabar impo-
sant a Europa, perquè la barbàrie absolu-
tista no va durar gaire. Al rei de França li
van tallar el coll uns anys després. L’abso-
lutisme era una via morta en la història de
la humanitat. Als Estats Units va triomfar
la revolució liberal amb la mateixa consig-
na que nosaltres havíem dit: “Viurem lliu-
res o morirem.” L’esforç dels catalans el
1714 no va ser inútil perquè va ajudar a
infantar una nova Europa.

Entusiasta i didàctic. L’historiador i museògraf Francesc Xavier Hernàndez parla amb
pedagogia apassionada d’uns fets que coneix a fons. ANDREU PUIG

Resistir no va
ser una decisió
eixelebrada des
d’un punt de
vista militar, ni
de bon tros, sinó
una opció
possibilista

Als Estats Units
va triomfar la
revolució liberal
amb la mateixa
consigna dels
catalans:
“Viurem lliures o
morirem”
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Els veïns de fa 300 anys, homenatjats
L’artista Frederic Perers ha fet una instal·lació de lones amb els cognoms dels habitants expulsats de l’actual Born

A.B.

● A través d’un documental de TV3, l’ar-
tista barceloní Frederic Perers va descobrir
la història dels veïns del Born del segle
XVIII: va saber que el 1717 havien estat ex-
pulsats de les seves cases pel règim de Felip
V. “Vaig quedar molt impressionat per les
xifres, vaig pensar que hi havia de fer algu-
na cosa”, confessa Perers, que fins fa dos
anys vivia a tocar del mercat del Born. Així
es comença a coure una instal·lació als bal-
cons dels voltants, perquè fos “molt visible i
ultraparticipativa”, amb unes lones que re-
collissin els cognoms dels ciutadans expul-
sats: les 73 famílies que el 1717 vivien en
l’actual Centre Cultural del Born i a les
quals van obligar a marxar i a enderrocar
les seves cases.

Així va ser com a mitjan juliol passat els
balcons que donen al mercat es van omplir
de lones vermelles amb cognoms com ara
Oller, Freixes, Milans, Angerolas... En un
acte d’enorme càrrega simbòlica i solidària,
La Ribera homenatja la Ribera, que és com
es diu la instal·lació efímera promoguda
per Perers, els habitants d’avui recorden i
homenatgen els que hi vivien 300 anys
abans. El conjunt de lones formen un mo-
saic que vol ser “una recordança austera,
serena i silenciosa, sense sigles ni consig-
nes” del veïnat obligat a marxar i d’aquella
part de la ciutat arrasada.

De fet, l’acció de Perers neix precisament
de constatar que d’aquests veïns no n’havia
quedat cap memòria ni record visible. “Un
de cada cinc habitatges de la ciutat va des-
aparèixer i no me’n sabia avenir que 300
anys després dels fets no s’hagués fet cap

homenatge públic a aquella gent”, argu-
menta. Quan va anar a parlar amb el veïnat
per proposar-los que participessin en el
projecte penjant alguna lona, va trobar, en
termes generals, el mateix “desconeixe-
ment” que a ell l’havia sobtat. Si bé també
hi ha detectat el cansament acumulat per
l’eternització de les obres o l’eliminació de
places de pàrquing, ha trobat la complicitat
necessària perquè les 73 famílies que el
1717 vivien en aquell espai del Born hi po-
guessin tornar simbòlicament.

La instal·lació té un intencionat caràcter
efímer, de manera que les lones es despen-
jaran la segona meitat de setembre. I des-
prés, què? “A veure si alguna institució re-
cull el guant i vol fer alguna altra mena de
memorial”, reflexiona. Tres segles després,
però, el Born ja ha fet les paus amb el seu
veïnat precedent.

L’edifici del carrer
Comerç, que dóna a
una entrada lateral
del Born Centre
Cultural, amb
diverses lones
penjades. ORIOL

DURAN
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El rescat d’un
símbol de
Barcelona
El Born mostrarà al públic la bandera
de santa Eulàlia, oblidada durant
anys en un magatzem i que ha estat
objecte d’una profunda restauració

A.B.

● Era la bandera que es posava al balcó de
l’ajuntament de Barcelona per Corpus i
pels actes cívics. Era la que hi havia penja-
da al balcó de l’aleshores Saló de Cent
quan el conseller en cap, Rafael de Casa-
nova, va llançar el darrer atac contra les
tropes borbòniques. Ho va fer enarborant
un altre estendard de santa Eulàlia, patro-
na de la ciutat, que ha arribat als nostres
dies destronada per la Mercè. De fet, no és
casual que els ocupants borbònics poten-
ciessin el culte a la Mercè i que la bandera
de santa Eulàlia, a qui s’havien encomanat
els barcelonins per sortir vencedors del
setge, deixés de mostrar-se en públic.

Es tracta, doncs, d’un símbol d’un alt
significat per a Barcelona. La bandera de
santa Eulàlia que s’ha conservat és la que
tenia caràcter processional, religiós –no la
de Casanova–, per bé que es pot conside-
rar un miracle que hagi arribat sencera als
nostres dies. Aquesta peça, ara restaurada i
conservada pel Museu d’Història de Bar-
celona, va ser pintada entre finals del segle
XVI i començaments del XVII.

Després de la guerra de Successió,
compten que algú la va guardar en depen-
dències municipals fins que va ser retro-
bada a la Casa de la Ciutat, a mitjan segle
XIX. Aleshores va ser exaltada pels homes
de la Renaixença com a símbol nacional.
Per exemple, Fortuny la va incorporar en
una de les seves pintures, Manuel Angelón
li va dedicar una novel·la i Jacint Verda-
guer, un poema. En aquell moment es van
fer un seguit d’intervencions amb la vo-
luntat de preservar-la (van enganxar-la a
una fusta), però l’acció, amb el pas dels
anys, acabaria resultant contraproduent.

Curiosament, durant la segona meitat
del franquisme i fins al 1991 la bandera de
santa Eulàlia va estar exposada a la Casa
Padellàs, seu del Museu d’Història de Bar-
celona. Però quan s’hi van fer obres, va
quedar parapetada, un cop més, en un
magatzem municipal. I així fins fa quatre
dies, en què ha estat rescatada d’un oblit
més que surrealista i incomprensible.

Arran de les condicions en què estava,
aquest any el Museu d’Història de Barce-
lona ha portat a terme un projecte per sal-
vaguardar-la en què han treballat especia-
listes de diversos àmbits: restauradors de
teixit, de pintura de cavallet i de fusta, quí-
mics, historiadors de l’art... Tot plegat
amb la premissa de posar fre al deteriora-
ment i aprofundir el coneixement de
l’obra.

Aquest treball ha permès determinar la
tècnica d’execució, el procés d’envelliment
dels materials i les reaccions provocades
per cada nova intervenció. Així, ara sabem
que la bandera és de seda, teixida com a
tafetà, amb fils tenyits prèviament de color
carmesí. En origen, va ser pintada per les
dues cares. La pintura és de pigments apli-
cats amb oli de llinosa, molt fina i plàstica
per adaptar-se a l’oneig de la tela. En can-

vi, la sanefa amb motius grotescos és feta
amb pa de plata que devia tenir una colra-
dura o vernís perquè adquirís un to dau-
rat.

Amb el pas del temps el penó es va anar
deteriorant i la seda, esquinçada i sense
prou cos, la van adherir a una fusta que li
fes de suport. Hi van afegir tot un seguit
de materials que acabarien arrugant i es-
tripant parts de la tela. Ara el tractament
ha consistit a eliminar d’una manera con-
trolada els vernissos i s’han aplanat les
nombroses arrugues. S’ha descartat, en
canvi, separar-la de la fusta pel gran risc
que comportava. Sabem, també, que santa
Eulàlia tenia uns sinuosos ulls blaus. Ho
podran constatar aquells que visitin l’ex-
posició sobre el setge de Barcelona, on,
després de tants anys de foscor i desme-
mòria, es tornarà a mostrar al públic.

Aquest penó,
símbol religiós i
de la resistència
de Barcelona,
penjava del balcó
del Saló de Cent
quan Casanova va
fer el darrer atac

Amb l’ocupació
borbònica, la
bandera va deixar
de mostrar-se en
públic, fins que la
Renaixença la va
treure de l’oblit

Ulls blaus. La restauració del penó religiós de Barcelona ha permès fer lluir els ulls blaus amb
què era representada la patrona, a qui es van encomanar els barcelonins del 1714. ANDREU PUIG
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Què passarà a
Barcelona?
La ciutat ofereix un programa d’activitats
que combinen història i futur, espectacle i
festa al carrer

M. MIRALLES

● Viure lliure. Aquest és el lema del Tri-
centenari a Barcelona. “Viure lliure”, en
paraules de l’organització, “suposa la de-
fensa d’un sistema jurídic garantista, una
tradició de llibertat política davant les ar-
bitrarietats d’un monarca absolut. Voltai-
re va remarcar ‘l’amor extrem dels barce-
lonins per la llibertat’, i els resistents de
Cardona lluitaven sota el lema Viurem
lliures o morirem”. “Viure lliure és, en ter-
mes d’avui, una reivindicació de la demo-
cràcia, el diàleg, els drets individuals i col-
lectius. Barcelona ha d’evidenciar, el 2014,
que és una ciutat que no té por d’exercir la
llibertat en totes les seves expressions.”
L’espectacle Auca del Born, juntament
amb la inauguració del Born Centre Cul-
tural, tot a l’hora, donarà el tret de sortida
a la commemoració. Serà el 12 d’aquest
mes. El muntatge, escrit i dirigit per Jordi
Casanovas, està estructurat en un enfilall
d’escenes ràpides i simultànies, a manera
d’auca, que dibuixen la vida al Born en
dos moments històrics. Les dates són el
1700 i el 1876, quan es va obrir el mercat.
La peça, que aposta per l’optimisme, es
contemplarà a peu dret; els espectadors
s’aniran desplaçant pels balcons del centre
guiats pels personatges de la funció.

Al capdavant del programa, el comissa-
ri, Toni Soler, i una llarga llista d’ens, co-
mençant per l’Institut de Cultura de Bar-
celona, l’ICUB, i seguint pels responsables
de diferents equipaments culturals de la
ciutat i i representants d’entitats. S’ha in-
tentat, volgudament, i positivament, fer
bullir l’olla. Aquest esperit participatiu
que defensen des de l’organització caldrà
veure’l al carrer, en la resposta del ciutadà,
de l’autòcton i del turista. Tots els perfils
hi estan convidats.

Hi ha història, hi ha reflexió de futur i
hi ha festa i espectacle. Cadascú haurà de
trobar allò que més l’atregui. El fil con-
ductor és constatar que la Barcelona de

1700 era dinàmica, i que la del segle XXI
també ho és. No és hora de planys, sinó
d’agafar embranzida. L’equip organitza-
dor destaca disset propostes entre les dese-
nes i desenes de convocatòries. Evident-
ment, la primera és l’Auca del Born. Tot
seguit, les exposicions, com La Barcelona
del 1700. De les pedres a les persones, que
restarà permanent al Born. Arts escèni-
ques, història, festa... Dèiem. En aquest
tercer apartat, la festa, s’inclou La ciutat de
la bullícia. Un dia festiu a la Barcelona del

1700, que es podrà veure i viure al parc de
la Ciutadella en el marc de les Festes de la
Mercè, del 20 al 24 de setembre. Activitats
diürnes i nocturnes per fer un viatge en el
temps i rememorar la ciutat que l’any
1708 va ser l’escenari del casament de l’ar-
xiduc Carles amb Elisabet Cristina de
Brunsvic. Contiuem amb les propostes
destacades. Per exemple, Barcelona No-
vel·la Històrica, que es farà de l’11 al 16
de novembre, al Born Centre Cultural.
És una trobada literària que es vol
mantenir viva després de la comme-
moració. En aquesta primera edició,
és clar, es donarà protagonisme a la

narrativa centrada en el 1714 i la Guerra
de Successió. En la línia de la reflexió de
futur s’emmarca DO Europa, que es farà
al març, i que és un cicle de xerrades que
girarà al voltant de qüestions tan punyents
com ara la construcció de la identitat eu-
ropea. Poc després, del 9 al 12 d’abril, al
Museu d’Història de Catalunya i el Castell
de Cardona es farà el congrés Els Tractats
d’Utrecht: clarors i foscors de la pau. La re-
sistència dels catalans.

PASSEJAR PER CIUTAT VELLA
Aquest darrer acte citat, el congrés inter-
nacional d’història, i la participació de
Cardona, fa pensar en la descentralització

Alguns noms. La
llista de creatius
que hi participen és
molt llarga. Un
tastet: l’arquitecta
Benedetta
Tagliablue, l’artista i
activista Ai Weiwei i
l’artífex de
l’espectacle
inaugural, Jordi
Casanovas. ORIOL

DURAN / EFE / LLUÍS
SERRAT

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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d’actes, dins de la mateixa ciutat de Barce-
lona. Tot i voler, es fa difícil, expliquen des
de l’organització: “Els fets que commemo-
rem van passar a Ciutat Vella i la majoria
d’equipaments culturals també estan allí.
Fem algunes coses fora però... Aquesta cir-
cumstància té l’avantatge que qui vulgui
veure el que es fa a la ciutat, amb una pas-
sejada d’un dia tindrà moltes coses a fer.”
Un recorregut a peu, i agradable. Per ex-
emple, de la Ciutadella a Santa Maria del
Mar, passant pel Born, el Museu d’Histò-

ria de Catalunya, el Museu d’Història de la
Ciutat, el Call, Macba, el CCCB... “No
s’acaba mai! És normal que Ciutat Vella
tingui protagonisme. A més a més hi ha
senyalitzacions perquè el visitant entengui
una mica com va ser aquella duríssima
carnisseria de l’11 de setembre.”

Costa molt d’imaginar que fa tres-cents
anys es lluités cos a cos, a baioneta calada,
pels carrers del que ara és el barri de la Ri-
bera. No es vol caure, doncs, en una visió
romàntica, dolça, dels fets que es comme-

moren, afirmen. Els ciutadans, avesats a
conèixer històries bèl·liques d’altres pa-
ïsos, com poden ser els EUA, tenen una
set, potser encara no manifestada, de saber
què va passar al costat de casa seva. Es
tracta, doncs, de satisfer-la. Amb paraules
del comissari del Tricentenari a Barcelona,
Toni Soler: “És un dret dels ciutadans co-
nèixer el passat de la ciutat on viuen. No és
un luxe ni és un caprici nacionalista!”.

I què quedarà, després de tanta activi-
tat? Per exemple, quedarà el Born Centre
Cultural... “Quedarà com un equipament
cultural de la ciutat. I no pas dedicat a par-
lar del 1714, sinó com un espai en què s’hi
faran activitats de tota mena. I altres acti-
vitats també quedaran, com la trobada de
novel·la històrica... En resum, el que vo-
lem que quedi és una ciutat que miri cara
a cara el seu passat d’una manera no con-
flictiva, sinó de forma reflexiva i amb la
voluntat d’aprendre les lliçons que calguin
d’aquest passat per aplicar-les al seus pro-
jectes de futur. Ha de quedar la importàn-
cia d’aquests tres-cents anys, i la persistèn-
cia de la voluntat catalana, barcelonina,
d’existir com a entitat diferenciada, mal-
grat tots els inconvenients. I no fer de tot
això només un greuge, sinó fer-ne una
força expansiva, positiva.”

Per primera vegada des-
prés de molts anys, els
directors de La Fura
dels Baus es reuneixen
per crear un espectacle
de gran format i de vo-
cació internacional. Veu-
rà la llum al juliol, en el
marc del Grec 2014, el
Grec del Tricentenari.
M.U.R.S. 1714-2014. Els
murs del castell de
Montjuïc seran l’escena-
ri i la part fonamental
d’una representació que

La Fura dels Baus, Savall, Adrià...
vol fer viure l’experièn-
cia del setge, però amb
ulls contemporanis.
Es tracta d’un setge fí-
sic, però també, i sobre-
tot, un setge exercit a
través dels mitjans de
comunicació i tecnolò-
gics. Un setge social, po-
lític i ideològic. Aquest
esdeveniment escènic
barrejarà el llenguatge
teatral i les accions de
la marca de la Fura
amb la tecnologia multi-

mèdia d’última genera-
ció.
Aquesta és una propos-
ta escènica que destaca
en el programa. També
cal esmentar, com a ci-
tes importants l’activitat
que farà Ferran Adrià al
voltant de la cuina de la
Barcelona del 1700 (al
juny), i l’actuació de Jor-
di Savall, al maig, al Li-
ceu: 1640-1714-1748,
batalles, tempestes i ce-
lebracions de la pau.

Costa molt
d’imaginar que fa
tres-cents anys
es lluités cos a
cos, a baioneta
calada, pels
carrers del que
ara és la Ribera

Història per a
tothom. A la primera
pàgina, un dels
cartells del
Tricentenari i una
imatge del muntatge
itinerant ‘Casanova
en directe’. En
aquesta pàgina, una
representació
virtual d’un mapa
gegant a l’aire lliure,
per mostrar com era
la ciutat. 
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Toni Soler va rebre l’encàrrec de comissariar el
Tricentenari a Barcelona. Recordant el passat, ben
arrelats en el present, es convida a mirar el futur

MERCÈ MIRALLES

● El 2012 va començar a treballar en la
preparació del Tricentenari a Barcelo-
na. Molt de temps.
Molta antelació... La necessària, vaja. M’he
passat un any, pràcticament, parlant amb
gent, presentant el projecte..., i treballant
per elaborar un discurs sobre què volíem
explicar en el Tricentenari. Tenia un en-
càrrec molt clar: fer una celebració cívica
inclusiva, una celebració que reivindiqués
el 1714 i que incorporés com més barcelo-
nins millor. Calia que fos una celebració
que no hagués de dependre del context
polític. He parlat amb moltíssima gent,
per demanar-los col·laboració i, per sort,
la resposta, en general, ha estat molt bona.

El discurs té un to de futur.
Hi ha una mica de tot perquè, com diu
l’Edgar Morin, per entendre el passat s’ha
d’intentar preveure el futur. El nostre fu-
tur depèn de la nostra visió del passat, i la
visió del passat depèn de com l’entenem
en el present... Tot està relacionat. La nos-
tra mirada sobre el 1714 segurament és di-
ferent que la que tenien els seus contem-
poranis. El que ens toca és parlar d’on
som, reivindicar els valors que van fer que
la gent de Barcelona lluités amb aquella
generositat durant el setge de 1714, i tam-
bé intentar contribuir al gran debat sobre
quin futur ha de tenir Catalunya, quin fu-

Toni Soler. Comissari del Tricentenari a Barcelona

“Ens toca
parlar d’on
som”

tur ha de tenir Europa. És el mateix debat
que hi havia a Europa en aquella època.

Els desitjos personals sobre com es veu
aquest futur de Catalunya, com pesen a
l’hora de fer un programa per a tothom?
M’han triat perquè tinc el perfil que tinc.
Escric al diari, i m’expresso sense cap me-
na de complex. Tothom sap més o menys
què penso. A mi, però, se m’ha fet un en-
càrrec i aquest encàrrec és una celebració
per al conjunt de la ciutat. I la celebració
no em pertany, no pertany a qui em va
contractar, no pertany a l’alcalde... Per-
tany a la ciutat. La meva obligació és que
tants barcelonins com es pugui s’incorpo-
rin a aquesta celebració, pensin com pen-
sin. Fins i tot els que pensen que del 1714
no hi ha res a celebrar podran disfrutar de
les moltíssimes activitats de tipus cívic,
cultural i festiu que hi haurà a la ciutat per
aquest motiu. És del que es tracta. Les me-
ves opinions queden al marge.

Però hi ha un discurs...
També tenia l’encàrrec d’elaborar un dis-
curs que justifiqués aquesta celebració. Es-
tà basat en la reivindicació del patrimoni
polític, parlamentari i constitucional de la
Catalunya de 1700. A aquest discurs he in-
tentat donar-hi valor perquè una majoria
de ciutadans s’hi pot sentir identificat.

Com es fa perquè els ciutadans partici-
pin?

Per raons pressupostàries havíem de
comptar, necessàriament, amb la compli-
citat de les entitats, de la societat civil, del
sector privat. I, com que Barcelona té una
gran tradició associativa, organitzativa i de
participació, ens n’hem aprofitat. S’ha
buscat que hi hagi un equilibri saludable
entre els actes que són més acadèmics i els
que són més reflexius o polítics i els actes
festius i populars.

Deixant a banda el centre cultural del
Born, que és l’eix, passen moltes coses.
En el programa en destaquem disset. Hem
aconseguit, a part de reivindicar el 1714 i
redescobrir la ciutat antiga, mostrar, un
cop més, la potència creativa que té Barce-
lona. En aquest sentit, hi ha grans noms
associats a aquesta celebració. Ferran
Adrià, amb altres cuiners de renom, farà
un espectacle en què es revisitarà la cuina
de 1700. Benedetta Tagliabue comissaria
un circuit d’arquitectura efímera que im-
plica totes les escoles d’arquitectura de la
ciutat i arquitectes d’arreu del món. Joan
Fontcuberta, el nostre fotògraf més inter-
nacional, farà un mosaic fotogràfic que

La celebració no
em pertany, no
pertany a qui em
va contractar, no
pertany a
l’alcalde...
Pertany a la
ciutat

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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quedarà permanent, com un homenatge
als barcelonins, que estarà fet amb foto-
grafies que li enviïn els ciutadans. La Fura
dels Baus donarà la seva visió personal de
la idea de setge, a Montjuïc, i dins del pro-
grama del Grec 2014. Segur que serà im-
pactant, perquè tot el que fan ells ho és. I
tecnològicament sempre estan a l’última.
Tindrà molt de valor.

Som senzills, però.
Hi ha molta gent que està patint, i gent del
món cultural que està patint, i no tindria
sentit una celebració triomfalista. Però sí

que és cert que mires enrere i veus tres-
cents anys de la vida de Barcelona... Una
ciutat tantes vegades assetjada, tantes ve-
gades bombardejada, i els ciutadans tantes
vegades reprimits... Sí que està bé trobar-
se. Barcelona és una ciutat a la qual agrada
viure lliure, com diu el lema del Tricente-
nari. I aquí estem, malgrat tot el que ha
passat de dolent. Per tant, espero que la
commemoració ens doni una mica
d’ànims a tots.

El lema és Viure lliure, que està inspirat
en un lema que s’ha fet servir en altres

indrets.
M’agrada molt. Llibertat és un terme molt
abstracte i amb molt de pes. Viure lliure,
però, per a mi, ja és una manera més hu-
mana de parlar de llibertat. Viure lliure vol
dir exercir la llibertat en les grans qües-
tions i també en les petites. És una manera
d’afrontar la vida, de relacionar-nos amb
el poder. És molt barceloní.

El contacte amb el teixit cultural li ha
fet canviar la seva visió sobre la ciutat?
He vist la complexitat de Barcelona. És
una ciutat de capes sobreposades. Ha do-
nat un exemple de maduresa davant dels
canvis continus, de les variacions del pai-
satge humà, de l’arribada massiva de suc-
cessives onades immigratòries... Barce-
lona ha anat paint tot això i ha anat
canviant, evidentment, però el seu es-
perit emprenedor, integrador, crea-
tiu, s’ha mantingut. El fet que Barce-
lona sigui una ciutat tan diversa i
tan plural és un tret molt català! La
pluralitat identitària, en el fons, és
un fenomen català i Barcelona
n’és la mostra més evident.

Barcelona rep milions
de turistes cada any. El
2014 –diu Toni Soler–
“no hem de dir-los: «No
ens molesteu, que es-
tem recordant els nos-
tres morts»”. “El que els
hem de dir és: «Veniu a

“Veniu a Barcelona, estem de festa”
Barcelona, estem de
festa, estem celebrant
que encara som aquí.» I
ho farem mostrant el
millor que tenim, els
nostres creadors. A Bar-
celona, el 2014, s’hi
haurà de ser. Estic pen-

sant sobretot en el tu-
risme cultural, aquell al
qual agrada la història.
Li hem de dir que a
Barcelona podrà disfru-
tar molt. És una ciutat
on la història la vius
passejant.”

Tot a punt. Soler vol
que el Tricentenari
sigui participatiu.

ORIOL DURAN

Barcelona és una
ciutat a la qual
agrada viure
lliure, com diu el
lema. I aquí
estem, malgrat
tot el que ha
passat de dolent

La ciutat ha anat
canviant, però el
seu esperit
emprenedor,
integrador,
creatiu, s’ha
mantingut
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IRENE CASELLAS

●  El pròxim mes d’octubre es farà la pre-
sentació oficial dels actes amb què la Ge-
neralitat de Catalunya preveu commemo-
rar el Tricentenari de l’Onze de Setembre
arreu del territori. Es tractarà, tal com ex-
plica Miquel Calçada, que n’és el comissa-
ri, d’una commemoració “transversal i co-
hesionadora perquè volem que arribi a to-
ta o al màxim de població possible”. Se-
gons Calçada, el primer que a un li pot
passar pel cap quan es parla de comme-
morar uns fets de fa tres-cents anys és que
cal mirar enrere. Però això no ho és tot: “A
part de recuperar i explicitar la història,
entenem que aquesta commemoració ar-
riba en un moment molt concret, i que és
una bona manera de fer altres coses. Coses
com ara reimaginar i projectar tota una
sèrie d’activitats que ens permetin i que
permetin a la majoria de la població pen-
sar i repensar quina és la Catalunya de fu-
tur en què volen viure ells i els seus fills, i
els néts, i tothom que vingui al darrere.”

Aquesta visió de futur, a més, s’ha de
completar amb la visibilitat internacional.
“El Tricentenari –remarca Calçada– tam-
bé ha de permetre projectar-nos com a so-
cietat a l’exterior, i permetre que puguem
incorporar a aquesta reflexió conjunta
personalitats de camps com l’art, la tecno-
logia, el pensament...” Tot això, evident-
ment, sense oblidar els actes institucio-
nals, i també els actes lúdics i de recreació

Enllaçats
amb un
passat
èpic
La Generalitat presentarà a
l’octubre els actes
previstos per a l’any vinent

de la memòria, “que evidentment també
hi seran i que des del govern de la Genera-
litat també tenim present”, insisteix Calça-
da, que remarca que aquesta vessant s’està
cobrint perfectament no només per la so-
cietat civil sinó també per les institucions
públiques d’àmbit local, com ara els ajun-
taments i les diputacions.

L’ÈPICA DEL COMBAT
Així, el Tricentenari serà una commemora-
ció transversal no només entre la ciutada-
nia, sinó també en el territori. “El 1714,
l’èpica del combat va ser tan espectacular,
d’una magnitud tan gran, que la memòria
d’aquells fets és el que ha perdurat arreu de
Catalunya”, hi afegeix. Tot i que la progra-
mació concreta encara s’està ultimant i que
els actes no començaran fins al gener –la
Generalitat, totes les celebracions les fa du-
rant l’any natural que pertoqui, de gener a

desembre– ja s’han avançat algunes pro-
postes en localitats que van ser escenari im-
portant fa tres-cents anys.

A Manresa, per exemple, s’ha recordat la
crema que es va produir el 13 d’agost del
1713, quan les tropes borbòniques van in-
cendiar la ciutat amb la clara intenció
d’exemplificar la repressió i estendre el ter-
ror entre la població. També al Bages, Car-
dona és un altre dels punts històrics, i en el
marc de la commemoració reviurà els úl-
tims dies de la guerra de Successió, quan es
va convertir en l’últim baluard de Catalu-
nya davant les forces borbòniques, fins que
el 18 de setembre, just una setmana després
de la desfeta de Barcelona, va haver de capi-
tular. Torredembarra, Vic, Gironella, Llei-
da, Sant Boi de Llobregat, l’Hospitalet de
Llobregat, Moià, Cervera, la Seu d’Urgell,
els Prats de Rei, Canet de Mar o Mataró se-
ran altres municipis on es faran activitats.

Tothom hi tindrà cabuda
El comissari del Tricen-
tenari de part de la Ge-
neralitat, Miquel Calça-
da, ha explicat que una
de les seves dèries per-
sonals és aconseguir
que la commemoració
sigui inclusiva. “Aquesta
commemoració no ha

de marginar absoluta-
ment ningú, estigui si-
tuat en una banda o en
l’altra de l’espectre polí-
tic. Més clar ja no ho
puc ser”, insisteix.
És per aquest motiu que
fins i tot aquelles perso-
nes a les quals la festa

de l’Onze de Setembre
els pot semblar allunya-
da de la seva realitat,
trobaran durant l’any de
commemoració algun
acte amb el qual es po-
dran sentit identificades
o en el qual podran par-
ticipar.

Hem de projectar
activitats que
permetin a la
població pensar i
repensar quina
és la Catalunya
de futur que
volen

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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D’esquerra a dreta, Miquel Calçada, Núria de
Gispert, Artur Mas, Xavier Trias i Toni Soler.
JUANMA RAMOS

Paral·lelament, l’any 2014 també es
commemorarà el centenari de la Manco-
munitat de Catalunya, formada per les
quatre diputacions catalanes. Tot i que era
un organisme només administratiu i que
no hi va haver un traspàs de serveis de l’Es-
tat, la Mancomunitat, des del 1914 i fins
que la dictadura de Primo de Rivera la va
suprimir, el 1925, va tenir una gran impor-
tància política, social i econòmica. També
va significar el primer reconeixement de
l’Estat espanyol, des de la desfeta del 1714,
de la personalitat i la unitat de Catalunya.
D’aquí prové la importància de recordar el
seu paper. I de fer-ho en el marc del Tricen-
tenari, ja que aquesta és una commemora-
ció que mira al passat pensant el futur. Per-
què, tal com diu Miquel Calçada: “Anem
un pas més enllà i imaginem com ha de ser
la Catalunya del futur, però del futur im-
mediat, perquè tinc la sensació que els tem-
pos s’acceleren.”

El 2014 també
farà 100 anys de
la Mancomunitat,
quan per primer
cop des del 1714
es va reconèixer
Catalunya com a
unitat.
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Miquel Calçada aposta per un Tricentenari que permeti al
conjunt de la població reimaginar el futur del país
i projectar-se a escala internacional

IRENE CASELLAS

● Per què celebrem que fa 300 anys ens
van massacrar?
Allò del 1714 va ser una desfeta, però no
ens van destruir del tot; si no, no seríem
aquí. Com va dir el president Mas quan
vam presentar el Tricentenari, si fóssim un
poble vulgar ja no hi seríem, com tants al-
tres pobles d’Europa que han desaparegut.
Aquest és un dels motius per commemo-
rar el Tricentenari... a mi m’agrada més
parlar de commemoració que de celebra-
ció. Evidentment va ser el setge més llarg
conegut, sabem que en aquells moments
els setges duraven un mes o dos com a
molt, i mai no hi havia l’acarnissament
que hi va haver sobre la població civil. Els
exèrcits fins i tot tenien una espècie de li-
túrgia, però en el setge de la capital de Ca-
talunya això es va trencar. En tot cas, el
que fem es commemorar que en aquell
moment vam perdre les nostres llibertats i
es va acabar una època històrica, però mi-
rant al futur.

Què hem d’aprendre d’aquells fets?
Si no som capaços d’entendre d’on venim
i per què va passar el que va passar, difícil-
ment podrem entendre per què ens tro-
bem en la situació actual. Algú que no co-
negui la història de Catalunya no podrà
comprendre en tota la seva extensió
aquest atzucac polític en què ens trobem

Miquel Calçada. Comissari del Tricentenari a Catalunya

“Hem de
repensar el
nostre futur”

ara mateix. Cal aprofundir en aquest ba-
gatge històric, que es remunta precisa-
ment a fa 300 anys. Són tres segles en què
hem anat recuperant lentament allò que ja
érem llavors: un estat avant la lettre, un
poble amb unes estructures protoparla-
mentàries i no pas absolutistes.

Però Catalunya va perdre.
S’ha dit, a pilota passada, que la guerra de
Successió ja se sabia com acabaria i que en
aquell moment els catalans com a poble
vam ser massa arrauxats. Però jo crec que
el moviment popular que hi ha haver va
ser precisament el fruit d’una reflexió pro-
funda. Els catalans d’aquella època eren
conscients que fins llavors les decisions del
monarca eren pactades amb els estaments
a les Corts, hi havia una sèrie de garanties
per a la població que no es respectaven en
altres països d’Europa. La gent no va deci-
dir lluitar i resistir per una qüestió visce-
ral, ho van fer perquè tenien molt clar que
volien preservar les seves llibertats.

I ho van pagar car.
La pèrdua va ser tan greu, tan gran, va
abastar de manera generalitzada tota la
població de Catalunya i va ser tan brutal
que el record d’aquella desfeta és el que,
d’alguna manera, ha perdurat en el temps
i ha permès que ens mantinguéssim com a
poble, més enllà de la qüestió cultural,
idiomàtica, tradicional, que òbviament és
molt important... La memòria d’aquell fet

històric tan terrible, que ha anat pervivint
a través del temps, ens ha fet arribar on
som. S’ha de tenir en compte que les pri-
meres commemoracions de la derrota es
fan a finals del segle XIX, quan el catala-
nisme comença a fer la transició des d’un
moviment cultural cap a un moviment
polític i hi ha una sèrie de jovent que en-
carrega misses en memòria dels defensors
del setge. Quan aquestes commemora-
cions es fan públiques a principis de segle,
l’Estat espanyol comença a prohibir-les,
però això el que fa és esperonar encara
més adhesions i va fent despertar la pobla-
ció. No hem d’oblidar que en aquest estadi
històric en què ens trobem ara, de recupe-
ració democràtica, la primera llei que pro-
mulga la Generalitat de Catalunya és la
d’establir l’11 de setembre com a diada
nacional.

La commemoració d’aquest tricentenari
hauria pogut ser diferent anys enrere?
Fa set anys hi va haver un moment de sa-
tisfacció col·lectiva i transversal, coinci-
dint amb l’acord parlamentari de reforma
de l’Estatut, i segurament llavors el Tricen-

El record de la
desfeta del 1714
és el que ha
perdurat en el
temps i ha
permès que ens
mantinguéssim
com a poble

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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tenari hauria estat una commemoració
més exuberant, ni que només sigui per
una qüestió econòmica. En aquests mo-
ments s’imposa l’austeritat d’una manera
volguda. En tot cas, però, plantegem una
commemoració que respongui a uns ob-
jectius molt concrets, que són cohesionar,
reimaginar i projectar. Volem reimaginar
quins escenaris de futur pot tenir el nostre
país en el camp econòmic, educatiu... i
també volem projectar Catalunya a l’exte-
rior. Des de fa dos o tres anys, i especial-
ment des de l’11 de setembre del 2012,
l’interès que despertem com a país a fora

és innegable, i aquesta embranzida també
l’hem d’aprofitar d’alguna manera. Tenim
molt clar que hem de recuperar una certa
autoestima, especialment en aquests mo-
ments d’incertesa econòmica en què ja no
sabem si hem tocat fons o no.

Però segurament fa sis anys no hi havia
tanta mobilització social per la nostra
identitat com ara.
Hi ha gent que pensa que si no fos per la
crisi aquest estadi d’efervescència social i
nacional no seria el que és. Potser sí, no ho
sé... però el que tinc molt clar des de fa

temps és que sempre hi ha hagut brases
que, malgrat no existir flames i estar tot
molt somort, han conservat el caliu i han
fet que com a poble hàgim mantingut
sempre molt clara la nostra identitat. De
manera més directa o de manera més fur-
tiva, la nostra identitat sempre l’hem anat
expressant. Hi ha un fil que no sé si és roig,
blau o groc, però que ens uneix des
d’aquella desfeta de fa 300 anys fins ara a
través de generacions. Que la crisi econò-
mica, el món globalitzat o els canvis tec-
nològics facin que tot plegat s’acceleri és
molt possible, però això no és
únic a Catalunya. En els últims
15 o 20 anys s’han creat estats
nous a Europa. Fruits de cri-
si? Sí, evidentment. Des-
prés d’una crisi sempre
ve un moment de canvi,
ja sigui per una crisi de
gestió política, per una
crisi econòmica o sen-
zillament perquè les
condicions del mo-
ment històric ho
permeten.

“Aquesta és una tasca
engrescadora i és tot un
honor poder ajudar en
aquest procés. Dins de
la Generalitat la col·la-
boració amb tots els de-
partaments ha estat in-
creïble, i fora també. En

Posar l’accent en la història des del territori
aquest any he tingut la
sort d’anar des de Car-
dona fins a Cambrils
passant per Vic, Manre-
sa i la mateixa Barcelo-
na, i a molts més muni-
cipis que preparen
el Tricentenari posant

l’accent en la part histò-
rica. I això és molt im-
portant, perquè el con-
text històric del que va
passar fa 300 anys en-
cara és molt descone-
gut per la majoria dels
catalans.”

Miquel Calçada,
fotografiat a
Barcelona. 
MARTA PÉREZ

Plantegem una
commemoració
que respongui
als objectius de
cohesionar,
reimaginar i
projectar

L’interès que
despertem com a
país a fora és
innegable, i
aquesta
embranzida
l’hem d’aprofitar



Agenda
d’actes
Barcelona
SETEMBRE
...........................................................................................................................................................

‘Auca del Born’
Del 12 al 28 de setembre / El Born Centre Cultural
TEATRE
Enfilall d’escenes ràpides i simultànies que, a la
manera d’una auca, perfilen la vida al Born en
dos moments històrics: el 1700 i el 1876, any
d’obertura del mercat.

‘La Barcelona del 1700. De les pedres a les persones’
‘Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714’
A partir del 12 de setembre / El Born Centre Cultural
EXPOSICIONS PERMANENTS
Dues grans mostres per recordar la Barcelona
del 1714 i els últims dia del setge de la ciutat.

‘La Mercè 2013: La ciutat de la bullícia. Un dia festiu a la
Barcelona del 1700’
Del 20 al 24 de setembre / Parc de la Ciutadella
FESTA A LA CIUTAT
Amb el parc de la Ciutadella com a marc dels
actes relacionats amb el 1714, La Mercè 2013
enllaçarà, més que mai, present i passat, avant-
guarda i tradició.

Instint, amb Albert Sánchez Piñol i Toni Soler
Conversa sobre els reptes del Tricentenari
Setembre / Espai Barts
XERRADA
L’antropòleg i escriptor Albert Sánchez Piñol
conversarà sobre la societat de la Barcelona del
1700 i el setge del 1714 amb Toni Soler.

Setmana del Llibre en Català
Del 6 al 1 5 de setembre / Avinguda de la Catedral
TROBADA
La mostra posarà especial atenció, enguany,
tant a les novetats com als antics fons editorials
relacionats amb el 1714.

OBC: Concert 11 de setembre
11 de setembre / L’Auditori. Sala 1 Pau Casals
MÚSICA
L’OBC i l’Orfeó Català, amb la direcció de Xavier
Puig i amb Albert Guinovart al piano, ofereixen
un concert especial que ret homenatge als cata-
lans que el 1714 van lluitar per les llibertats.

Conferència amb motiu de l’11 de Setembre a
l’Ajuntament de Barcelona
12 de setembre / Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
CONFERÈNCIA
Carles Boix, catedràtic de Ciència Política i Afers
Públics a la Universitat de Princeton, pronuncia-
rà la conferència.

‘1714. Crònica d’un setge’
Del 1 2 de setembre al 10 de novembre / Jove Teatre Regina
TEATRE - PÚBLIC FAMILIAR
La paròdia, el gag o el ritme trepidant d’un re-
portatge televisiu són els recursos teatrals que
conjuga 1714. Crònica d’un setge, l’espectacle
musical per a tota la família que el Jove Teatre
Regina situa a la Barcelona del 1714.

‘Victus 1714’. Orquestra Simfònica del Vallès
21 de setembre / Palau de la Música Catalana
MÚSICA
Una selecció de músiques a l’entorn del 1714
reunides en un concert interpretat per l’Orques-
tra Simfònica del Vallès amb el Cor Madrigal.

La Barcelona del segle XVIII: canvis i continuïtats després
de 1714
Del 16 de setembre al 20 de juny / Museu d’Història de Barcelona
ITINERARI
Un passeig a través d’un segle d’història que re-
corre el Barri Gòtic, la Ribera i el barri de Sant
Pere, els espais d’una ciutat que va ressorgir.

El Tricentenari i l’ICAB
Tot l’any / Col·legi d’Advocats de Barcelona
EXPOSICIONS
El Col·legi d’Advocats de Barcelona se suma al
Tricentenari amb l’organització de sis mostres
de fons bibliogràfic.

OCTUBRE
...........................................................................................................................................................

‘1714: L’aposta catalana’
A partir de l’octubre / Centres Cívics de Barcelona
EXPOSICIÓ ITINERANT
L’Institut de Cultura de Barcelona organitza una
mostra itinerant per diferents centres cívics i de
petit format que servirà per redescobrir i enten-
dre la dimensió dels fets del 1714.

V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil
19 i 20 d’octubre / El Born Centre Cultural
CONGRÉS
Com expliquen les novel·les infantils i juvenils
fets històrics tan cabdals com els del 1714?

Herois de 1714
D’octubre del 2013 a maig del 2014 / El Born Centre Cultural
CICLE DE CONFERÈNCIES
L’escriptor i periodista Enric Vila coordina un ci-
cle sobre les figures destacades del setge.

‘L’escamot del Miquelet’
Del 3 d’octubre al 17 de desembre / Biblioteques de Barcelona
ESPECTACLE INFANTIL
El setge de Barcelona va tenir un testimoni d’ex-
cepció, el Miquelet, un nen del Raval que va pro-
tegir-se de les bombes, de la gana i de la por
utilitzant la imaginació. A partir de 4 anys.

1714: Raons per a un nou futur
D’octubre del 2013 a juny del 2014 / Ateneu Barcelonès
CURS DE DIVULGACIÓ
L’historiador Marc Jobani proposarà una mirada
sobre els esdeveniments històrics que van mar-
car un punt d’inflexió en la història del país.

‘Els Àustries’
Del 17 a 20 d’octubre / Mercat de les Flors
DANSA
Els Àustries indaga en les inquietuds i motiva-
cions dels creadors austríacs contemporanis i
en la possible influència que han exercit sobre
els coreògrafs catalans.

Els monuments de la Ruta 1714
A partir de l’octubre / El Born Centre Cultural
RUTA
A partir de l’octubre, El Born Centre Cultural de-
dicarà un espai a cadascuna de les poblacions

L’Orquestra Simfònica del Vallès, que amb el Cor Madrigal presentarà ‘Victus 1714’.

OBC: concert
11 de
setembre
11 de setembre

L’Auditori. Sala 1 Pau Casals

“Auca del
Born”
12 al 20 de Setembre

El Born Centre Cultural
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que tenen els monuments de la Ruta 1714. La
ciutat de Cardona és l’homenatjada aquest mes.

‘1714, diari d’una esperança’
27 d’octubre / El Born Centre Cultural
DANSA
El Grup de Dansa Cor de Catalunya presenta un
espectacle sobre el record d’uns personatges
que no van voler renunciar a les seves emocions
malgrat la tragèdia.

Homenatge al general Josep Moragues
19 d’octubre / Pla de Palau
HOMENATGE
La Comissió Pro Homenatge al general Mora-
gues ofereix a la ciutat un bust del general, obra
de l’escultora Rosa Martínez.

NOVEMBRE 2013
...........................................................................................................................................................

‘Casanova en directe’
Novembre / Centres Cívics de Barcelona
ARTS ESCÈNIQUES
Sota la direcció d’Oriol Broggi, l’actor Xavier Boa-
da interpretarà Rafael Casanova en una obra
amb dramatúrgia de Marc Artigau.

Barcelona Novel·la Històrica
De l’11 al 1 6 de novembre / El Born Centre Cultural
TROBADA LITERÀRIA
Barcelona acollirà la primera setmana dedicada
a la literatura de temàtica històrica donant pro-
tagonisme a la narrativa centrada en el 1714 i
la guerra de Successió.

Crisi i llibertats civils. Cap a la ciutat oberta #2014
15 de novembre / Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
TROBADA INTERNACIONAL
La commemoració del Tricentenari és el marc
ideal d’una trobada internacional sobre els efec-
tes més invisibles de la crisi econòmica.

Arxius 1714: ‘La balança del poder i el pes de Catalunya /
Una Barcelona sentenciada, 1713-1714’
De novembre del 2013 a abril del 2014 / Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona
EXPOSICIÓ
El contrast entre Barcelona i Londres, escenaris
tots dos de la pugna per les llibertats de Catalu-
nya contra l’absolutisme monàrquic, és el leit-
motiv d’una exposició organitzada per l’Arxiu
Històric amb documents inèdits.

Humor en temps difícils
Novembre i desembre, dos dijous de cada mes / El Born
CICLE DE CONFERÈNCIES
Cicle de conferències que té el seu origen en la
troballa de les cançons satíriques que els asset-
jats del 1714 entonaven com a resistència.

La cort reial a Barcelona. 1714, Barcelona, Nàpols, Viena
3 de novembre / El Born Centre Cultural
MÚSICA
L’Orquestra Barroca Catalana interpreta un pro-
grama que vol donar una visió musical de l’en-
torn de l’arxiduc Carles i l’Europa del seu temps.

‘Nous minoès, ayrosas contradanças’
10 de novembre / El Born Centre Cultural
DANSA
Espectacle de butxaca sobre les danses popu-
lars que es ballaven a principis del segle XVIII.

1714 Open Extra: 9+1 itineraris per conèixer l’empremta
arquitectònica i urbanística del 1714 al 2014
De novembre del 2013 a abril del 2014
ITINERARIS
Mitjançant uns itineraris es compararà el model
urbanístic de la ciutat medieval amb el de la
ciutat dels Àustries i l’actual. La proposta inclou
nou itineraris agrupats en tres temàtiques, la
Ciutadella, la Ribera i la Barceloneta, i també
una gimcana.

DESEMBRE 2013
...........................................................................................................................................................

‘El món del 1714’
De desembre del 2013 a setembre del 2014 / Museu d’Història de
Barcelona
EXPOSICIÓ
L’exposició, comissionada per Clàudia Pujol, es
marca un doble repte: donar a conèixer com era
el món a principis del segle XVIII i descobrir el
caràcter cosmopolita de Barcelona.

VII Congrés d’Història Moderna de Catalunya. ‘Catalunya,
entre la guerra i la pau: 1713, 1813’
Del 17 al 20 de desembre / Facultat de Geografia i Història (UB)
CONGRÉS
La coincidència, el 1713 i el 1813, de la guerra
de Successió i la del Francès centra un congrés
que, a més, s’endinsa en diversos aspectes de
tots dos moments històrics.

‘La cultura material de 1700’
De desembre del 2013 a setembre del 2014 / Museu d’Història de
Barcelona
CONFERÈNCIES
Les troballes arqueològiques del segles XVI-XVIII
a Barcelona centren aquest cicle de xerrades.

GENER 2014
...........................................................................................................................................................

‘1714: El català ahir, avui i demà’
De gener a desembre / Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
EXPOSICIÓ AUDIOVISUAL
L’exposició explora la repressió política exercida
sobre la llengua catalana a partir de Felip V.

‘Ciutat assetjada, ciutat oberta’
De gener a setembre / Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
VIDEOINSTAL·LACIÓ I CICLE DE DEBAT
El CCCB proposa reflexionar sobre aspectes con-
temporanis i presentarà una videoinstal·lació i
un cicle de debats: Ciutats assetjades, avui,

L’obra ‘Els Àustries’ es podrà veure a l’octubre al Mercat de les Flors de Barcelona.

1714: El
català ahir,
avui i demà
De gener a desembre

Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona

‘Marxa
1714’, de
Josep Maria
Mestres
Quadreny
12 de gener / L’Auditori. Sala 1
Pau Casals
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‘El temps de les gasetes’
Primer trimestre del 2014 / Col·legi de Periodistes de Catalunya
EXPOSICIÓ
L’exposició mostrarà com el paper de la premsa
com a instrument propagandístic era habitual ja
a l’inici del segle XVIII. Es mostraran exemplars
que s’exposaran al costat de fullets i pamflets.

‘La medicina a la Catalunya de 1714’
A partir del gener / Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
EXPOSICIÓ
La importància de la tradició mèdica barceloni-
na i catalana i la seva completa consolidació en
el trànsit al segle XVIII és l’eix de la mostra.

Banda Municipal de Barcelona: ‘Marxa 1714’, de Josep
Maria Mestres Quadreny
12 de gener / L’Auditori. Sala 1 Pau Casals
MÚSICA
La Banda Municipal de Barcelona, dirigida per
Salvador Brotons, celebra el Tricentenari BCN.

FEBRER 2014
...........................................................................................................................................................

‘Rafael Casanova. Iconografia de l’heroi’
De febrer a desembre / Museu Frederic Marès
EXPOSICIÓ
Durant la Renaixença la figura de l’últim conse-
ller en cap, Rafael Casanova, va esdevenir sím-
bol de la resistència de tot un poble.

Després del 1714: avançar, reivindicar, recordar
De febrer a maig / Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
CURS - TALLER
L’anàlisi de l’obra de l’historiador i polític Antoni
de Capmany (1742-1813) ens permetrà com-
prendre el renaixement econòmic, social i ideo-
lògic de Barcelona durant el segle XVIII.

Catalunya (i els Països Catalans) abans i després de l’onze
de setembre de 1714
24, 25, 26 i 27 de febrer / Institut d’Estudis Catalans
CONGRÉS
Reputats especialistes analitzaran les causes i
conseqüències del conflicte a Catalunya des
d’un punt de vista polític, jurídic i cultural.

1714 i la gènesi de la política moderna
Del 20 de febrer al 3 d’abril / CCCB
CURS / CICLE DE CONFERÈNCIES
El curs incideix en el debat internacional sobre
el significat canviant de la política i dels marcs
institucionals europeus a partir del segle XVIII.

MARÇ 2014
...........................................................................................................................................................

D.O. Europa
Març / El Born Centre Cultural
CICLE DE XERRADES
Mònica Terribas conduirà D.O. Europa, un cicle
de converses amb pensadors i intel·lectuals.

Lliurament de l’Ambassador of Conscience Award
Març / Palau de la Música
ACTE INSTITUCIONAL
Barcelona acollirà el lliurament de l’Ambassador
of Conscience Award, que concedeix la Fundació
Art for Amnesty, d’Amnistia Internacional.

Trobada mundial d’Ombudsmen i Comissionats Lingüístics
19, 20 i 21 de març
TROBADA
S’analitzarà la situació dels drets lingüístics dels
ciutadans que viuen en estats plurilingües.

‘Versailles a Barcelona’. Any Rameau
28 i 29 de març i 5 d’abril / L’Auditori. Sala 3 Tete Montoliu
MÚSICA
La lluminositat de la cort dels Borbons es mani-
festa amb Rameau, un dels compositors més
importants del segle XVIII.

Silenci, fem música
De març a juny / Museu de la Música
MÚSICA
Experiència singular que durant l’any comme-
moratiu posarà especial atenció en les partitu-
res i sonoritats del segle XVIII.

‘Monestirs en temps de guerra. Sant Pere i Santa Clara,
1701-1718’
De març a juny / Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)
EXPOSICIÓ
L’exposició restaura vivències oblidades a través
dels testimonis escrits que l’orde conserva.

1714-2014. Trobada de compositors i cantaires
Març / Orfeó Gracienc
MÚSICA
L’Orfeó Gracienc estableix un pont entre els
compositors i cantaires del 1714 i els del 2014.

‘Ramon de Vilana-Perlas. Servir el rei i la pàtria’
Març
CONFERÈNCIA
Home de confiança del rei Carles d’Àustria a Ca-
talunya, Ramon de Vilana-Perlas ha estat un
dels catalans més influents de la història.

ABRIL 2014
...........................................................................................................................................................

BCN Re.set. Circuit d’arquitectura efímera al carrer
D’abril a setembre
INSTAL·LACIONS ARTÍSTIQUES
Conjunt d’instal·lacions artístiques i arquitectòni-

ques que reflexionaran al voltant de conceptes
com la identitat, la llibertat o la democràcia.

Els Tractats d’Utrecht: clarors i foscors de la pau.
La resistència dels catalans
Del 9 al 12 d’abril / Barcelona i Cardona
CONGRÉS
S’aprofundirà en el coneixement històric del
1714 per analitzar la seva significació en les re-
lacions internacionals i, d’una manera més con-
creta, les seves implicacions per a Catalunya.

La batalla final. La petja de l’11 de setembre als carrers
de la Barcelona Vella
D’abril a setembre
ITINERARI
Els principals escenaris del darrer combat de la
guerra de Successió, lliurat a Barcelona, contin-
dran grans vinyetes de còmic en què Oriol Gar-
cia Quera il·lustrarà els episodis clau del 1714.

Clubs de lectura. Perseguint la història
Abril i maig / El Born Centre Cultural
TROBADA
D’un dels autors més acreditats de la literatura
infantil i juvenil catalana, Oriol Vergés, Bibliote-
ques de Barcelona ha escollit Dels telers als ca-
nons (1690-1714), una novel·la que parla de
com la prosperitat que hi havia a Catalunya a fi-
nals del segle XVII va acabar truncada per la
guerra i la desfeta del 1714.

‘La col·lecció Salvador d’història natural del segle XVIII’
D’abril a desembre / Institut Botànic de Barcelona (Museu de
Ciències Naturals de Barcelona)
EXPOSICIÓ
Descobrirem una col·lecció d’història natural del
segle XVIII que es conserva gairebé íntegra: la
de la família Salvador, coneguda nissaga de bo-

El Museu Marítim de Barcelona acollirà l’exposició ‘La mirada forana’. J.R.

Cicle de
xerrades
D.O. Europa
Març

El Born Centre Cultural

Jordi Savall.
De la Guerra
dels
Segadors a
la pau
d’Aquisgrà
24 de maig

Gran Teatre del Liceu
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tànics catalans que va iniciar-se en el col·leccio-
nisme naturalista al segle XVI.

‘Les veus de la viola d’arc’
27 d’abril / Museu de la Música
MÚSICA
Presentarà obres de Pere Alberch Vila, mestre
organista de la Catedral de Barcelona al segle
XVI admirat per músics d’arreu d’Europa.

Diàleg polític i social: del 1714 al 2014
Abril / Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
JORNADA
S’intentarà fer llum sobre qüestions com ara les
coincidències i divergències entre la Barcelona
política i social del 1714 i la del 2014.

L’11 de setembre a Barcelona en imatges
D’abril a setembre / Arxiu Fotogràfic de Barcelona
EXPOSICIÓ
Una selecció de més de dues-centes imatges
capturades per l’objectiu dels millors fotògrafs
catalans, Frederic Ballell, Pérez de Rozas, Sagar-
ra, Domínguez i Colita, entre altres.

MAIG 2014
...........................................................................................................................................................

El Macba al Tricentenari
Segon semestre del 2014 / MACBA
EXPOSICIÓ
El Macba se centra, pel Tricentenari, en una pre-
sentació específica de la seva col·lecció, al vol-
tant de la idea de la llibertat col·lectiva.

Jordi Savall. De la Guerra dels Segadors a la pau
d’Aquisgrà
24 de maig / Gran Teatre del Liceu
MÚSICA
El programa 1640-1714-1748, batalles, tempes-
tes i celebracions de la Pau, recull algunes

obres fonamentals del període comprès entre la
guerra dels Segadors i la pau d’Aquisgrà.

Estrena de ‘Barcelona 1714’ de Salvador Brotons
11 de maig / L’Auditori
MÚSICA
La Banda Municipal de Barcelona s’acomiadarà
de la temporada amb l’estrena d’una obra de
Salvador Brotons: Barcelona 1714.

Rambla Llibertat
Maig i juny / L’Auditori
MÚSICA
Emmarcada dins del projecte escolar Cantània,
la peça congregarà la participació de 40.000
nens i nenes de 8 a 12 anys.

‘Vespres d’Arnadí’, música d’òpera a Barcelona
14 de maig / L’Auditori
MÚSICA
Vespres d’Arnadí presenta alguns exemples mu-
sicals d’autors rellevants en aquella etapa de la
vida cultural catalana.

‘Les músiques dels 1714’s’
Del 15 de maig al novembre / Museu de la Música
EXPOSICIÓ
Considerada per molts la primera de les guerres
mundials, la de Successió va afectar fins i tot
les colònies americanes i d’altres continents.
L’exposició Les músiques dels 1714’s explica
aquesta transformació musical, reflex dels can-
vis socials i polítics provocats pel conflicte.

V Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya
Del 22 al 25 de maig / El Born Centre Cultural
CONGRÉS
El congrés se centrarà especialment en els re-
cents projectes d’intervenció arqueològica a la

ciutat, com els que omplen el jaciment d’El Born
Centre Cultural recentment inaugurat.

Homenaxe ao xeneral Villarroel / Homenatge al general
Villarroel
Maig
HOMENATGE
Antonio de Villarroel, fill de gallecs i militar de
carrera, va dirigir la defensa de la ciutat de Bar-
celona en el setge del 1713-1714. El Centro Ga-
lego de Barcelona li organitza un homenatge.

JUNY 2014
...........................................................................................................................................................

Mosaic de Joan Fontcuberta
Juny
INSTAL·LACIÓ ARTÍSTICA
El fotògraf i artista plàstic Joan Fontcuberta serà
l’autor d’una instal·lació que sobreviurà als ac-
tes del Tricentenari, un immens mosaic ceràmic
a partir de més de deu mil fotografies captura-
des pels mateixos ciutadans de Barcelona.

Ferran Adrià i la cuina de la Barcelona del 1700
Juny
ESPECTACLE GASTRONÒMIC
Ferran Adrià i els millors cuiners del món, entre
ells Joan Roca i Carme Ruscalleda, oferiran un
espectacle inspirat en la cuina del segle XVIII.
Serà l’any vinent a Barcelona, a benefici del Ca-
sal dels Infants del Raval.

L’art del gravat del segle XVIII. Col·lecció Gelonch
Viladegut
De juny a novembre / Museu Frederic Marès
EXPOSICIÓ
Una de les col·leccions privades de gravats i lli-
bres d’art més importants de Catalunya exposa-
rà part del seu fons de gravats històrics de co-
mençament del segle XVIII al Museu Frederic
Marès.

Marlborough se’n va a la guerra
15 de juny / Museu de la Música
MÚSICA
El cicle d’audicions amb instruments històrics
de la col·lecció permanent del Museu de la Mú-
sica, comentades pels seus intèrprets, recorda
en el seu títol Marlborough, el famós general an-
glès que va inspirar als seus enemics francesos
una popular cançó burlesca, Marlborough s’en
va-t-en guerre.

Commemoració 1714
16 de juny / Palau de la Música Catalana
MÚSICA
La Real Cámara ha reunit en un sol concert les
músiques sonaven a la cort de l’arxiduc Carles.

Federació de Cors de Clavé. Estrena de la cantata
‘Catalunya 1714-2014’
24 de juny / Palau de la Música Catalana
CONCERT
Els cors mixtos de la Federació de Cors Clavé es-
trenaran per Sant Joan la cantata Catalunya
1714-2014, un homenatge musical a tres-cents
anys de lluita pels drets de Catalunya.

La mirada forana. Mapes i vistes de Barcelona durant la
Guerra de Successió
De juny a desembre / Museu Marítim de Barcelona
EXPOSICIÓ
El Museu Marítim, dipositari de gravats i carto-
grafies que permeten estudiar els esdeveni-

L’Orquestra Simfònica de Barcelona, protagonista dels concerts de l’11 de setembre. LL.S.

La Fura dels
Baus
presenta
l’espectacle
‘M.U.R.S.
1714-2014’
Juliol

Castell de Montjuïc

Grec 2014 Festival de
Barcelona

Federació de
Cors de
Clavé.
Estrena de la
cantata
‘Catalunya
1714-2014’
24 de juny

Palau de la Música Catalana

Tamborinada
2014
1 de juny

Parc de la Ciutadella
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ments anteriors, coetanis i posteriors a la guerra
de Successió, a escala europea i mundial, expo-
sa aquesta documentació en una mostra que
posa èmfasi en el control dels espais marítims i
de les rutes comercials, base de la supremacia
política i econòmica de les grans potències de
l’època. L’exposició es complementa amb visites
comentades, tallers i activitats teatralitzades
que ajuden a comprendre la preuada utilitat
d’aquest material fonamental.

Jornada sobre les fonts documentals per a l’estudi de la
Guerra de Successió a Barcelona, 1705-1714
Juny / Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
JORNADA
Donarà a conèixer aquest important patrimoni
documental, així com presentar les sèries més
rellevants del fons del Consell de Cent, la col·lec-
ció de plànols i gravats relatius a la guerra de
Successió i els setges de Barcelona.

Tamborinada 2014
1 de juny / Parc de la Ciutadella
Organitzada per la Fundació La Roda, vol ser
una memòria lúdica del 1714. Amb la col·labo-
ració d’un centenar d’entitats ciutadanes, i amb
sorpreses, com ara la recuperació del joc de la
pilota pels carrers del Born, tal com ho feien els
seus veïns fa tres-cents anys.

JULIOL 2014
...........................................................................................................................................................

La Fura dels Baus presenta l’espectacle ‘M.U.R.S.
1714-2014’
Juliol / Castell de Montjuïc
Grec 2014 Festival de Barcelona
TEATRE
En el marc del Grec del Tricentenari, els murs
del castell de Montjuïc seran l’escenari d’una re-
presentació que vol fer viure l’experiència del
setge amb ulls contemporanis. Aquest gran es-
deveniment escènic barrejarà el llenguatge tea-
tral i les accions genuïnes de La Fura amb la
tecnologia multimèdia d’última generació.

#FFBarcelona
De juliol a setembre
#FF (Future Factory / La fàbrica del futur) és un
projecte singular que vol dibuixar la Barcelona
del futur. Vint talents d’àmbits diversos com les
arts, la ciència i la tecnologia imaginaran com
serà la ciutat i el país l’any 2114 amb la compli-
citat de la periodista Bibiana Ballbè.

SETEMBRE 2014
...........................................................................................................................................................

Concert OBC 11 de setembre del 2014
11 de setembre / Palau de la Música Catalana
MÚSICA
Salvador Brotons estrenarà la versió simfònica
de l’obra Barcelona 1714 al capdavant de la
Banda Municipal de Barcelona, amb l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC). La mateixa formació interpretarà la pri-
mera versió de la cantata El Fossar de les More-
res de Ferran Cruixent.

Recreació històrica al portal de Santa Madrona
Setembre
Portal de Santa Madrona / Museu Marítim de Barcelona
RECREACIÓ HISTÒRICA
L’activitat per commemorar els 300 anys de la
batalla final lliurada a Barcelona és un home-
natge a aquells teixidors, notaris, cirurgians o

pintors que no van dubtar a agafar les armes
per defensar les seves llibertats.

Festa de Cloenda
Setembre / Estadi Olímpic
FESTA CIUTADANA
El realitzador, escenògraf i director d’escena
Lluís Danés serà l’encarregat de coordinar el co-
miat de l’any temàtic, pensat com una gran fes-
ta ciutadana i una celebració a l’aire lliure que
conjugarà les diferents disciplines artístiques.

...........................................................................................................................................................

Cervera
IX Congrés de la CCEPC. Després de les Noves Plantes:
Canvis i continuïtats a les terres de parla catalana
21 i 22 de febrer del 2014 / Universitat de Cervera
CONGRÉS
Vol promoure i posar en comú la recerca feta
des de la perspectiva del món local sobre el que
va significar la ruptura de les Noves Plantes, allà
on van ser aplicades.

...........................................................................................................................................................

L’Hospitalet
‘El Conveni de l’Hospitalet: història i societat a inicis del
segle XVIII’
Del 26 de setembre del 2013 al 12 de gener del 2014 / Museu de
l’Hospitalet - l’Harmonia. Espai d’art
EXPOSICIÓ
S’hi podrà veure el document original del Conve-
ni de l’Hospitalet 1713, així com els retrats de
l’arxiduc Carles i de la seva esposa, Elisabeth de
Brunswick, atribuïts a Andrea Vaccaro. La mos-
tra s’acompanyarà de materials pedagògics.

Cicle de conferències i xerrades
De setembre a desembre del 2013 / Museu de l’Hospitalet -
l’Harmonia. Espai d’art / Centre Cultural La Bòbila
CONFERÈNCIES
Cicle de conferències amb la participació de
Joaquim Albareda i Salvadó, Carles Serret i Ber-
nús, Clara A. Jáuregui, Agustí Alcoberro i Pericay,
Ricardo García Cárcel, Borja de Riquer, i Carles
Santacana i Torres.

La cultura popular i el Conveni de 1713. El Joc del 1713
Diumenge 29 de setembre
CULTURA POPULAR
L’associació de reconstrucció històrica Rubicón
del barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet està
creant un joc de taula sobre el Conveni de l’Hos-
pitalet per tal que es pugui presentar en aques-
tes dates i fer una activitat que permeti jugar a
grans i petits.

L’Hospitalet del 1713
Diumenge 20 d’octubre
RECONSTRUCCIÓ HISTÒRICA
Activitat de reconstrucció històrica que represen-
ta escenes de batalles i escaramusses al voltant
de Barcelona i l’Hospitalet amb explicació de les
armes i les tècniques de combat i altres ele-
ments característics de l’època.

Visita especial a la casa de Rafael Casanova. Excursió a
Sant Boi de Llobregat
Diumenge 3 de novembre
VISITA GUIADA
A càrrec del director de l’Arxiu Històric de Sant
Boi i comissari de l’exposició, Carles Serret i Ber-

nús, dirigida a les entitats de l’Hospitalet.

Guia de lectura
Del 24 de setembre del 2013 al 30 de juny del 2014 / Biblioteques de
l’Hospitalet
LLIBRES
Presentació d’una guia de lectura sobre els fets
històrics i debat actual a càrrec del Servei de Bi-
blioteques. Presentació de llibres sobre el 1714
amb presència dels autors (Albert Sánchez Pi-
ñol, etcètera).

...........................................................................................................................................................

El Masnou
VII Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del
Maresme, dedicada a la Guerra de Successió
26 d’octubre del 2013 / Ajuntament del Masnou
TROBADA DE RECERCA

...........................................................................................................................................................

Moià
Retorn a 1714. Festa Barroca de Moià
7 i 8 de setembre del 2013
FESTA POPULAR
Festa que rememora la figura del moianès Ra-
fael Casanova i Comes, darrer conseller en cap
de la ciutat de Barcelona, amb representacions
teatrals sobre la vida de Rafael Casanova i la
guerra de Successió, mercat de productes tradi-
cionals i artesans, tallers per als més menuts i
diverses activitats culturals.

...........................................................................................................................................................

Manresa
Conferència pel Dia de la Seu
Octubre del 2013
CONFERÈNCIA
Per la celebració del Dia de la Seu, l’Associació
d’Amics de la Seu ha preparat una conferència
amb el títol El barroc a la Seu: art i societat i
una visita guiada especial per la Seu Barroca.
Cal tenir en compte que la Seu va ser escenari
principal dels fets.

Aula de Cultura sobre la Guerra de Successió
Octubre i novembre del 2013
AULA DE CULTURA
Organitzada pel Centre d’Estudis del Bages i im-
partida pels especialistes Adrià Cases i Francesc
Serra.

Jornada ‘Manresa en època moderna: temps de guerres,
temps de barroc’
Març del 2014
JORNADA
L’organitzen conjuntament l’Arxiu Comarcal del
Bages i el Museu Comarcal de Manresa, amb
les entitats que formen part de la comissió im-
pulsora de la commemoració.

Exposició ‘La Guerra de Successió a Catalunya’
D’abril a juny del 2014
EXPOSICIÓ
Exposició itinerant produïda pel Museu d’Histò-
ria de Catalunya adreçada al públic en general i
a tots els centres educatius de la ciutat i comar-
ca com a activitat didàctica principal.

Actes per la festa major
FESTES POPULARS
Presència dels Miquelets de Catalunya i del grup

‘Manresa en
època
moderna:
temps de
guerres,
temps de
barroc’
Manresa / Març del 2014

El Conveni
de
l’Hospitalet:
història i
societat a
inicis del
segle XVIII
Del 26 de setembre del 2013 al
12 de gener del 2014 / Museu
de l’Hospitalet - l’Harmonia.
Espai d’art

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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de dansa Cor de Catalunya, amb l’espectacle
1714: Diari d’una esperança.

Cicle Pessics de Saviesa
Setembre i octubre del 2014
Centrat en els conceptes d’estat i nació. Aquest
cicle s’organitza al Centre Cultural El Casino.

Conferència pel Dia de la Seu
Octubre del 2014
CONFERÈNCIA
La conferència La Seu i la guerra de Successió,
sobre els fets del 1714 a la Seu, serà impartida
per Francesc Serra. En l’acte es farà també un
homenatge a la figura del comte d’Eck, que té
sepultura al claustre de la Seu.

Música del Barroc
Novembre del 2014
MÚSICA
Per tancar el programa d’activitats, es proposa
una actuació musical de música del barroc en el
context de la guerra de Successió.

...........................................................................................................................................................

Canet de Mar
Concert de les peces musicals exposades i altres peces
d’època
Novembre del 2013
MÚSICA
El fons de l’arxiu de la capella de música de la

parròquia de Sant Pere de Canet de Mar conté
un repertori de més de 2.000 manuscrits musi-
cals, especialment dels segles XVII i XVIII. És un
dels fons importants de la Península pel que fa
a obres musicals del barroc.

...........................................................................................................................................................

Cardona
Senyera
9 de setembre del 2013
ACTES TRADICIONALS
La vila de Cardona lliurarà la senyera que presi-
dirà l’entrada d’El Born Centre Cultural.

‘Cardona 1714. Darrer baluard de les llibertats catalanes’
Setembre i octubre del 2013
LLIBRES
Edició del llibre de Francesc Serra.

Homenatge al setge
Setembre del 2013
RECREACIÓ HISTÒRICA
Recreació històrica de l’Associació Cultural 18
de Setembre i altres entitats de la vila, en re-
cord i homenatge del setge de Cardona.

Centre d’Interpretació
Març i abril del 2014
PATRIMONI
Inauguració de la senyalització monumental i de
la guerra de Successió al castell de Cardona.

Inauguració del Centre d’Interpretació de la
guerra de Successió i del castell de Cardona a la
Casamata.

Congrés Internacional
Abril del 2014
HISTÒRIA
Participació de Cardona en el Congrés Interna-
cional d’Història de la Guerra de Successió, im-
pulsat pel Museu d’Història de Catalunya, l’Insti-
tut d’Estudis Catalans i l’Ajuntament de Barcelo-
na. El 12 d’abril, cloenda a Cardona a càrrec
dels alcaldes de Cardona i Barcelona.

Celebració de la Diada
11 de setembre del 2014
TRADICIÓ
Acte de celebració de la Diada Nacional.

Acte institucional
18 de setembre del 2014
ACTE INSTITUCIONAL
Acte institucional, d’abast nacional, de comme-
moració del final de la guerra de Successió a
Cardona.

Recreació històrica
Setembre del 2014
RECREACIÓ HISTÒRICA
Recreació històrica de l’Associació Cultural 18
de Setembre i altres entitats de la vila, en re-
cord i homenatge del setge de Cardona.

Acte
institucional
del final de
la guerra de
Successió
Cardona

18 de setembre del 2014
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Museu Virtual
www.guerradesuccessio.cat Pàgina del

Museu virtual de la guerra de Successió.

El Born
elborncentrecultural.bcn.cat Informació

del Centre Cultural del Born.

Barcelona el 1714
guerradesuccessio.cat/cartografia/bcn17
14/muralles_bcn.mp4  Videoreconstrucció
de la Barcelona del setembre del 1714.

Miquelets
www.miquelets.cat Web de l’associació.

El Tricentenari de Barcelona
tricentenari.bcn.cat
El web en què l’Ajuntament de Barcelo-
na presenta el seu programa d’actes per
connectar passat, present i futur.

“1714. El setge de Barcelona”
G.H. Pongiluppi / F.X. Hernández
Angle Editorial
Amb magnífiques il·lustracions, mostra
amb gran detall l’organització i la dota-
ció dels exèrcits, les tàctiques de guerra
del moment i
el desenvolupa-
ment del setge
fins a la capitu-
lació.

“La traïció anglesa”
Antoni Muñoz / Josep Catà
Llibres de l’Índex
Aquest llibre
mostra el preu
de l’abandona-
ment de Catalu-
nya pels angle-
sos i la impor-
tància de la di-
plomàcia de Fe-
lip V per aconse-
guir la victòria.

“Catalunya en un conflicte
europeu”
Joaquim Albareda
Generalitat de
Catalunya
Aquesta obra,
profusament il-
lustrada, ens
mostra el rere-
fons internacio-
nal de la guerra
de Successió.

“Els herois del 1714: els
defensors de Catalunya”
Francesc Serra
Editorial Base
Un llibre que res-
cata de l’anoni-
mat els veritables
herois del 1714,
els quals, amb
noms i cognoms,
ens parlen de
com varen lluitar
en una guerra de-
cisiva per al país.

“Barcelona 1714. Els gravats
de la Guerra de Successió ”
Agustí Alcoberro
Editorial Efadós
Durant la guer-
ra, els millors
artistes i grava-
dors van rivalit-
zar a l’hora de
produir gasetes,
almanacs, gra-
vats de setges i
obres bèl·li-
ques.

“La Guerra de Successió i els
setges de Barcelona
(1697-1714)”
Josep Maria
Torras
Rafael Dalmau Editor
Una visió extensa
del conflicte, de
les seves contra-
diccions i del seu
desenllaç.

“La Guerra de Successió dia a
dia 1713-1714”
Diversos autors
Sàpiens
Una sèrie de sis
volums sobre la
guerra dia a dia
que es podrà
aconseguir amb
El Punt Avui a
partir de la Dia-
da.

El web del Tricentenari
tricentenari.gencat.cat/
Pàgina de la Generalitat sobre què com-
memorem i per què ho fem, i les activi-
tats que es faran.

“1714” (trilogia)
Alfred Bosch
Columna
John Sinclair, un
aventurer anglès,
rep un encàrrec del
seu govern: ha de
convèncer un petit
país de gent orgu-
llosa que canviï de
rei. Són els cata-
lans, i el rei a su-
plir, Felip V.

“Barcelona 1714. L’Onze de
Setembre”
Oriol Garcia i Quera
Casals Editorial
Còmic de la
història de la
resistència ca-
talana l’any
1714 explicada
per primer cop
en vinyetes.

“Catalunya durant la Guerra de
Successió”
Agustí Alcoberro
Ara Llibres
Tres volums on
es repassa deta-
lladament la
guerra de Suc-
cessió i les seves
conseqüències.

“Victus”
Albert Sánchez Piñol
La Campana
Un relat àgil i
potent sobre les
peripècies del
jove enginyer
barceloní Martí
Zuviría durant
la guerra de
Successió.

“Lliures o morts”
David de Montserrat / Jaume Clotet
Columna
Ermengol Amill,
un pagès de Bo-
nestarre, s’entre-
ga a l’exèrcit dels
miquelets per fer
front a l’exèrcit
borbònic.

11 de setembre
www.11setembre1714.org/
Una pàgina amb informacions exhausti-
ves sobre el conflicte, especialment so-
bre les qüestions militars.

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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