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Què commemorem?

Toni  S oler 
Comis sari  dels  actes  de  commemoració  del  Tricentenari  a  B arcelona

L’11 de setembre de 1714, Barcelona va caure en poder de les tropes borbòniques després 
d’un llarg setge, en el capítol final de la Guerra de Successió. Catalunya hi va perdre les 
seves institucions de govern. Barcelona, a més, va patir una forta destrucció. El sacrifici 
dels barcelonins i el seu esperit de superació van fer que l’11 de setembre esdevingués 
un símbol de la voluntat catalana de perviure com a entitat nacional. Amb motiu del 
Tricentenari, l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la Generalitat de Catalunya, es 
proposa organitzar una gran commemoració ciutadana, de setembre de 2013 a setembre 
de 2014, que implicarà les institucions locals, els equipaments, els districtes, les entitats 
socials i el món educatiu i acadèmic. 

O bject ius  generals 

Viure  L liure.  1714 suposa la defensa d’un sistema jurídic garantista, una tradició de lli-
bertat política davant les arbitrarietats d’un monarca absolut. Voltaire va remarcar «l’amor 
extrem dels barcelonins per la llibertat», i els resistents de Cardona lluitaven sota el lema 
«viurem lliures o morirem». «Viure Lliure» és, en termes d’avui, una reivindicació de la de-
mocràcia, 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 a  ciut at  del  X V I I I .  Contra la imatge de decadència que sovint s’ha associat a la 
Catalunya dels segles xvii i xviii, avui es pot afirmar que el 1700 Barcelona era una ciutat 
viva i dinàmica, que volia recuperar la prosperitat perduda i emmirallar-se en els països 
més avançats d’Europa. La riquesa documental de l’època ens parla d’una ciutat molt viva, 
amant del comerç, el teatre i la festa; aquest llegat serà accessible per als barcelonins en el 
nou Born Centre Cultural, que serà un dels epicentres de la commemoració. 

E ls  valors  del  1 71 4 .  Convé fer una reflexió col·lectiva sobre per què els barcelonins i 
els catalans van prendre partit en la guerra; per què van adherir-se al bàndol austriacista 
mentre l’Espanya castellana coronava els Borbons; per què van mantenir la lluita en so-
litari després de ser víctimes del doble joc de les grans potències. La commemoració ha de 
servir per explicar què significava Catalunya per als catalans de l’època, què hi havia en joc 
amb les seves constitucions i llibertats, tan sovint invocades, en ple apogeu de les monar-
quies absolutes. 
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Europa.  La Guerra de Successió va comportar la revisió del sistema d’equilibris a Europa 
i va confrontar models polítics i conceptes de sobirania ben diferents. En aquest conflicte, 
Catalunya va voler participar-hi en primera persona. Tres segles després, Catalunya torna 
a debatre quin ha de ser el seu futur polític, i simultàniament Europa estudia com avançar 
cap a la unitat i la pervivència del seu model de benestar. 1714 és un bon punt de referència 
per afavorir la reflexió sobre el nostre futur polític i sobre la construcció europea.

Seguint aquests objectius, aspirem a fer del Tricentenari una celebració inclusiva, que po-
tenciï el diàleg entre passat i present, que estrenyi llaços entre els barcelonins del 1714 i els 
d’avui.

Volem que el diàleg, la festa i la divulgació convisquin en un programa que interessi el con-
junt dels barcelonins.

Volem, finalment, que el Tricentenari homenatgi la capital de Catalunya i tot allò que l’ha 
feta gran: la creativitat, la diversitat i la perseverança.
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EL TRICENTENARI BCN, 
EN 17 ACTIVITATS DESTACADES 

Inauguració d’El Born Centre Cultural 
i del programa d’actes del Tricentenari BCN
9 de setembre de 2013
       

«Auca del Born», de Jordi Casanovas
B orn  1 71 4 ,  B arcelona  1 876 ,  C at alunya  2 0 1 3
S etembre  de  2 0 1 3
E l  B orn  C ent re  Cult ural 
A R T S  E S C È N I Q U E S          

Equipament històric sense precedents i íntimament lligat als fets del 1714, El Born Centre 
Cultural serà l’epicentre del Tricentenari BCN. Aquest espai polivalent, punt de trobada 
de la Barcelona del 1714 i l’actual, inaugurarà els actes del Tricentenari amb l’espectacle 
Auca del Born, i al llarg de tot l’any commemoratiu serà escenari de trobades, concerts i 
exposicions.

L’espectacle que inaugurarà el Tricentenari BCN i 
El Born Centre Cultural, el nou equipament obert 
a l’antic Mercat del Born, és un homenatge als 
ciutadans que van viure i lluitar al barri de la Ribera 
el 1714. Escrit i dirigit per Jordi Casanovas i 
produït per Bitò Produccions, Auca del Born és una 
proposta dinàmica i emocionant, un enfilall d’escenes 
ràpides i simultànies que, a la manera d’una auca, 
perfilen la vida al Born en dos moments històrics: el 
1714 i el 1876, any d’obertura del mercat. En total, 
són 48 escenes breus que s’interpretaran a diversos 
punts del jaciment i de les passarel·les que l’envolten. 

Una jove parella protagonista introduirà el públic en 
la vida de les famílies del barri abans del 1714. De la 
seva mà descobrirem els seus oficis o la seva afició a 
la festa i al joc. I, també, una gent optimista, oberta, 
disposada a assaborir la vida i a defensar la llibertat.
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Principals exposicions del Tricentenari  

En el marc de la commemoració tindran lloc a Barcelona tota una sèrie d’exposicions que 
ens ajudaran, a través de diferents formats i temàtiques, a redescobrir la ciutat del  
segle xviii i a fomentar el diàleg entre passat i present. 
Amb la voluntat d’oferir una visió que conjugui el context local i global del moment, la me-
mòria dels fets i les darreres interpretacions, destaquen les exposicions:  

E l  B orn  C ent re  Cult ural
A  par t ir  del  1 2  de  setembre  de  2 0 1 3

La Barcelona del 1700. De les pedres a les persones
E X P O S I C I Ó  PE R M A N E N T

Dues grans exposicions permetran construir aquest pont 
entre els barcelonins del segle xviii i els del xxi. La primera, 
La Barcelona del 1700. De les pedres a les persones, 
és de caràcter permanent i evoca la pròspera societat 
barcelonina del 1700 a partir dels milers d’objectes trobats al 
jaciment, de les cases i els carrers descoberts després de 300 
anys d’oblit. Aquesta exposició recull els estudis i la recerca 
de l’historiador Albert Garcia Espuche i compta amb el 
disseny museogràfic de Dani Freixes i Josep Bohigas.

Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714 
E X P O S I C I Ó  T E M P O R A L

L’exposició temporal Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714 és un viatge en el temps 
que uneix l’èpica de les batalles i la vida quotidiana dels assetjats, les gestes heroiques 
de l’11 de setembre i el dia a dia dels resistents d’una ciutat en guerra. Una reconstrucció 
fidel i apassionant d’una pàgina clau de la nostra història. Els comissaris de l’exposició són 
Francesc Xavier Hernàndez i Quim Torra.



Dossier Tricentenari BCN

6

El món del 1714
D esembre  de  2 0 1 3  –  setembre  de  2 0 1 4
M useu  d ’ Hist òria  de  B arcelona  ( M UH BA )
E X P O S I C I Ó

L’exposició, comissariada per Clàudia Pujol, es marca un doble repte: donar a conèixer 
com era el món a principis del segle xviii, d’una banda, i descobrir el caràcter cosmopolita 
de Barcelona, una ciutat plenament integrada en els circuits internacionals, en el context 
de la Guerra de Successió. El protagonisme de la capital i de Catalunya en el conflicte, del 
primer a l’últim moment, i les seves conseqüències en el futur del país són dos dels eixos de 
la mostra, que en el seu nucli central dedicarà quatre grans seccions al port de Barcelona, 
punt d’arribada de productes i persones d’arreu del món; a la cort de Carles d’Àustria, un 
palau multicultural; als combatents estrangers, i a l’Hospital de la Santa Creu, que, gràcies 
a la seva assistència, va permetre a la ciutat resistir nou anys d’atacs i enfrontaments. 
Per acabar, l’exili austriacista comptarà també amb un lloc destacat a El món del 1714, 
una anàlisi d’una època clau en la formació dels estats-nació a Europa i de l’inici de la 
globalització. L’exposició oferirà visites guiades i itineraris relacionats. 

La Mercè 2013: La ciutat de la bullícia. Un dia festiu 
a la Barcelona del 1700
D el  2 0  al  2 4  de  setembre  de  2 0 1 3
Parc  de  la  C iut adella 
F E S TA  A  L A  C I U TAT

La Festa Major de Barcelona també se suma a la commemoració. Amb Viena com a ciutat 
convidada a la festa, el Parc de la Ciutadella s’omplirà, tant de dia com de nit, d’activitats 
que convidaran els barcelonins a emprendre un viatge en el temps i posar rumb a la ciutat 
pròspera que l’any 1708 va acollir el casament de l’arxiduc Carles amb Elisabet Cristina de 
Brunsvic. Els ciutadans del segle xxi podran veure, i viure, les celebracions: hi haurà teatre 
de carrer, música de l’època, personatges del moment... Fins i tot, una taverna en la qual 
podran assaborir menjar i begudes del 1700 i un campament dels soldats que van defensar 
la ciutat del setge borbònic.

Entre les propostes nocturnes, destaquen especialment les creacions de l’artista  
Franc Aleu, que presentarà un mapping a la façana del Parlament, un viatge a través 
de tres-cents anys d’història catalana. Més que mai, la Mercè enllaçarà present i passat, 
avantguarda i tradició. 
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Casanova en directe
N ovembre  de  2 0 1 3
C ent res  C ívics  de  B arcelona.  E spect acle  it inerant
A R T S  E S C È N I Q U E S

Rafael Casanova, conseller en cap de Barcelona el 1714, 
compareixerà davant dels mitjans de comunicació i els barcelonins 
d’avui per explicar en primera persona i de manera detallada com 
lluiten els ciutadans assetjats o com és la vida rere les muralles, 
quines són les claus de la llarga resistència o, fins i tot, com serà 
la ciutat si l’endemà cau en mans borbòniques. I, com a tota roda 
de premsa, hi haurà un torn de preguntes perquè els assistents 
puguin resoldre qualsevol dubte relacionat amb el setge i les 
estratègies del combat.

Sota la direcció d’Oriol Broggi, l’actor Xavier Boada interpretarà Rafael Casanova en una 
obra amb dramatúrgia de Marc Artigau i produïda per La Perla 29 i l’Institut de Cultura de 
Barcelona que també comptarà amb la presència dels actors Xavier Ricart i Òscar Intente. 

Barcelona Novel·la Històrica 
D e  l ’ 11  al  1 6  de  novembre  de  2 0 1 3
E l  B orn  C ent re  Cult ural
T R O B A DA  L I T E R À R I A

La novel·la històrica compta cada cop amb més adeptes. Herois de totes les èpoques salten 
dels llibres d’història al món de la literatura per nodrir un gènere que combina hàbilment la 
fidelitat als fets històrics amb la fantasia i l’emoció de la ficció. Ara, els seus incondicionals 
tindran l’oportunitat de conèixer els autors més reconeguts del gènere, d’aquí i de fora, en 
el marc de Barcelona Novel·la Històrica, primera trobada dedicada a la literatura de 
temàtica històrica, que, amb comissariat del periodista i escriptor Enric Calpena, donarà 
protagonisme a la narrativa centrada en el 1714 i la Guerra de Successió.

Les activitats d’aquesta primera edició de Barcelona Novel·la Històrica inclouen clubs 
de lectura organitzats per Biblioteques de Barcelona i el lliurament del primer Premi 
Internacional de Novel·la Històrica Barcino, un reconeixement a tota una trajectòria 
dedicada a aquest gènere. 
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Exposició d’Ai Weiwei 
D e  febrer  a  maig  de  2 0 1 4
L a  Virreina  C ent re  de  la  Imat ge
E X P O S I C I Ó

Exposició d’Ai Weiwei (Pequín, 1957) sobre la seva relació amb la creació i destrucció 
d’imaginaris a través de la imatge, des de la seva pràctica artística en diversos àmbits i 
contextos.

Trobada mundial d’Ombudsmen 
i Comissionats Lingüístics
Drets lingüístics i estats plurilingües
1 9 ,  2 0  i  2 1  de  març  de  2 0 1 4
T R O B A DA

La trobada, de caràcter internacional, analitzarà la situació dels drets lingüístics dels 
ciutadans que viuen en estats plurilingües, tant des del punt de vista sociolingüístic com 
pel que fa a la protecció jurídica i l’actuació de les institucions competents per al seu 
reconeixement. La situació catalana centrarà les converses de la primera jornada, a partir 
de la presentació d’un informe elaborat pel Síndic de Greuges i de la intervenció d’experts 
acadèmics i de representants del País Valencià, les Illes Balears, Galícia, el País Basc i 
Navarra, territoris que compten amb una llengua oficial diferent del castellà. El segon dia 
es dedicarà al reconeixement del plurilingüisme en països europeus i al Canadà, i comptarà 
amb la participació d’especialistes del Consell d’Europa, que aportaran la visió d’aquest 
organisme en relació amb el tractament de les llengües minoritàries als Estats europeus. 
La trobada es tancarà, finalment, amb la presentació de la International Language 
Comissioners Association, creada amb la finalitat de fomentar i garantir els drets lingüístics.

D.O. Europa
M arç  de  2 0 1 4
E l  B orn  C ent re  Cult ural
C I C L E  D E  X E R R A D E S
 
Catalunya ha estat, és i vol ser un país plenament integrat en una Europa que encara 
cal ajudar a construir i projectar. Però, com es construeix la identitat europea? Com ha 
evolucionat al llarg dels segles? Quins trets d’identitat compartim els diferents pobles 
d’Europa? Quines són les interseccions que ens han fet i ens fan sentir part d’aquest 
continent? Moltes preguntes i múltiples mirades possibles d’una realitat en canvi 
permanent, d’aquesta identitat que viu condicionada pels destins dels estats que la 
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conformen i per la complexitat de les cultures que hi conviuen. Aquest cicle de converses 
amb diverses personalitats, dirigit i presentat per Mònica Terribas, ens ajudarà a 
entendre aquest calidoscopi.

Lliurament de l’Ambassador of Conscience Award
M arç  de  2 0 1 4
Palau  de  la  M úsica  C at alana

Coincidint amb el Tricentenari, Barcelona acollirà el lliurament de l’Ambassador of 
Conscience Award, un dels premis de drets humans més importants del món, que concedeix 
la Fundació Art for Amnesty, d’Amnistia Internacional. Fins ara han rebut el premi Aung 
San Suu Kyi, Peter Gabriel, Nelson Mandela, U2, Mary Robinson i Václav Havel.

BCN Re.set
C ircuit  d ’ arquitect ura  ef ímera  al  carrer
D ’ abril  a  setembre  de  2 0 1 4
I N S TA L · L A C I O N S  A R T Í S T I Q U E S

L’arquitecta Benedetta Tagliabue i el director d’escena Àlex Ollé (La Fura dels Baus) 
s’han proposat mudar l’aspecte d’alguns espais públics emblemàtics de la ciutat, vinculats 
al 1714, amb un conjunt d’instal·lacions artístiques i arquitectòniques que reflexionaran al 
voltant de conceptes com la identitat, la llibertat o la democràcia. Un mur de 100 metres, que 
simbolitzarà la recuperació de Barcelona per part dels seus ciutadans, serà la primera de 
les transformacions que experimentarà la ciutat entre abril i setembre de 2014. Les places 
dels Àngels, de Salvador Seguí, de la Mercè, la plaça Nova, la del Mar i l’Arc de Triomf són 
els altres emplaçaments d’aquestes instal·lacions que, malgrat la seva condició efímera, 
deixaran un record inesborrable en la memòria artística de la nostra ciutat. Aquest projecte 
comptarà amb la complicitat de les principals escoles de disseny i arquitectura de Barcelona i 
d’arquitectes de renom internacional per dur a terme aquest singular circuit urbà.
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Els Tractats d’Utrecht: clarors i foscors de la pau
La resistència dels catalans
D el  9  al  1 2  d ’ abril  de  2 0 1 4
M useu  d ’ Hist òria  de  C at alunya  /  C astell  de  C ardona
C O N G R É S

La commemoració d’un esdeveniment tan 
rellevant per a la història d’Europa ha de 
servir per aprofundir en el coneixement 
històric del moment, per analitzar la seva 
significació en les relacions internacionals 
i, de forma més concreta, les seves 
implicacions per a Catalunya i Espanya. El 
congrés s’articularà en tres eixos temàtics: 
d’una banda, el context internacional; 
de l’altra, el context hispànic amb la 
consolidació de Felip V i del règim borbònic, 
i, finalment, la resistència catalana de 
1713 -1714 i la imposició posterior de la 
Nova Planta borbònica. Entre els ponents 
destaca la conferència d’obertura del congrés a càrrec de Lucién Bély (Université Paris-
Sorbonne-Paris IV) i la dels historiadors Albert Garcia Espuche, Cristopher Storrs 
(University of Dundee), Friedrich Edelmayer (Universität Wien), Josep M. Torras i 
Ribé i Eva Serra (Universitat de Barcelona), Pablo Fernández Albaladejo (Universidad 
Autónoma de Madrid), Luis Ribot (UNED), Francisco Andújar (Universidad de Almería) 
i Carme Pérez Aparicio (Universitat de València), entre d’altres.

El Museu d’Història de Catalunya i l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives 
(UPF) són els organitzadors del simposi, coordinat pels historiadors Agustí Alcoberro i 
Joaquim Albareda, que se celebrarà a Barcelona i al castell de Cardona del 9 al 12 d’abril i 
que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i 
l’Institut de Recherches sur les Civilisations de l’Occident Moderne de la Universitat de París. 
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Jordi Savall 
De la Guerra dels Segadors a la pau d’Aquisgrà
2 4  de  maig  de  2 0 1 4
Gran  Teat re  del  L iceu
M Ú S I C A

El programa 1640-1714-1748, batalles, tempestes i celebracions de la pau, confeccionat 
al voltant del 1714, està conformat per obres de Joan Baptista Cabanilles, Antonio Caldara, 
Heinrich Ignaz, Franz von Biber, Matthew Locke, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel 
i anònims catalans. Una mostra del profund coneixement en música antiga d’una de les 
personalitats més admirades en la seva especialitat.

Jordi Savall i Le Concert des Nations, formació fundada l’any 1989, han aconseguit 
que la música culta, interpretada amb instruments d’època, sigui un producte de consum 
popular. Una sàvia combinació de rigor, virtuosisme, curiositat i proximitat, amb un 
repertori que abraça sis segles de música.

Mosaic de Joan Fontcuberta 
Juny  de  2 0 1 4
I N S TA L · L A C I Ó  A R T Í S T I C A

Joan Fontcuberta, fotògraf, artista plàstic i assagista admirat arreu del món, serà 
l’autor d’una instal·lació que sobreviurà als actes del Tricentenari: un mosaic mural de 
grans dimensions, compost de milers de rajoles, sobre cada una de les quals va impresa 
una fotografia aplicant-hi la tècnica de la fotoceràmica. La imatge principal que sorgirà 
d’aquesta suma de milers de fotografies capturades pels mateixos ciutadans de Barcelona 
tindrà una relació simbòlica amb la ciutat i el 1714. Una obra de forta càrrega simbòlica, 
un valuós llegat que portarà la signatura d’un talent reivindicatiu i conceptual, l’últim 
guanyador del Premi Internacional de Fotografia Hasselblad. 

Ferran Adrià i la cuina de la Barcelona del 1700
Juny  de  2 0 1 4
E S PE C TA C L E  G A S T R O N Ò M I C

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 Casal dels Infants del Raval. 
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La Fura dels Baus presenta l’espectacle «M.U.R.S. 
1714-2014»
Juliol  de  2 0 1 4
C astell  de  M ont juïc,  en  el  marc  del  Grec  Fest ival  de  B arcelona  2 0 1 4
A R T S  E S C È N I Q U E S

Per primera vegada després de molts anys, tots els directors de La Fura dels Baus es 
reuniran per crear un espectacle de gran format i de vocació internacional, tot un regal 
escènic a la ciutat de Barcelona que veurà la llum en el marc del Grec del Tricentenari. Els 
murs del castell de Montjuïc seran l’escenari i part fonamental d’una representació que 
vol fer viure l’experiència del setge amb ulls contemporanis. Un setge físic, però també, i 
sobretot, un setge exercit a través dels mitjans de comunicació i tecnològics. Un setge social, 
polític i ideològic. Aquest gran esdeveniment escènic barrejarà el llenguatge teatral i les 
accions genuïnes de la Fura amb la tecnologia multimèdia d’última generació.

 

#FFBarcelona 
Juliol  -  setembre  de  2 0 1 4  

#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, amb la complicitat de la periodista Bibiana Ballbè, com seran la ciutat i el 
país l’any 2114. Una exposició, un web i un blog acompanyaran el procés creatiu, que serà 
la matèria primera d’un inspirador documental que reflectirà el dia a dia del col·lectiu. 
L’objectiu és connectar, creuar i projectar tot el talent creatiu de la ciutat amb el repte de 
generar idees noves i definir la ciutat i el país que volem tenir.
 

Cloenda del Tricentenari BCN
S etembre  de  2 0 1 4
E st adi  O límpic

El realitzador, escenògraf i director d’escena Lluís Danés serà l’encarregat de dirigir el 
comiat de l’any temàtic amb un espectacle pensat com una gran festa ciutadana i una 
celebració a l’aire lliure que conjugarà diferents disciplines artístiques. Un espectacle 
audiovisual de gran format, que convertirà la pista de l’Estadi Olímpic en una gran 
pantalla (mapping) on, de manera al·legòrica, es farà un homenatge a la pervivència de la 
identitat catalana a través de l’esforç i els somnis dels nostres grans creadors. 
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ELEMENTS 
DE COMUNICACIÓ 
SINGULARS
M apa  gegant  i  v inyetes  de  còmic  al  carrer 

La Barcelona del Tricentenari als teus peus
S etembre  de  2 0 1 3
Pas seig  L luís  Companys,  a  t ocar  del  Parc  de  la  C iut adella

Amb motiu del Tricentenari es construirà un mapa gegant a l’aire lliure (escala 1:130) de com 
era la nostra ciutat a principis del segle xviii, perquè la gent hi pugui passejar, trepitjar-lo i 
recórrer-lo a peu. Dins el mapa es col·locaran elements de senyalització per marcar els punts 
clau del setge i de la vida quotidiana de la Barcelona d’aquella època, així com activitats 
relacionades amb la celebració del Tricentenari. El mapa, que tindrà unes dimensions d’uns 
200 m2 de superfície, servirà de punt de trobada i inici d’activitats i recorreguts vinculats 
a la commemoració, permetrà de forma gràfica i didàctica mostrar a joves i grans com 
era Barcelona amb una dimensió desconeguda fins ara, i quines parts de la ciutat s’han 
transformat i quines es mantenen amb les mateixes característiques. 
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La batalla final. La petja de l’11 de setembre de 1714 
als carrers de la Barcelona Vella
Primavera  de  2 0 1 4
I T I N E R A R I 

Els principals escenaris del darrer combat de la Guerra de Succesió, lliurat a Barcelona, 
acolliran grans vinyetes de còmic en les quals l’historietista Oriol Garcia Quera 
il·lustrarà els episodis clau del 1714. Garcia Quera, cèlebre per la seva trajectòria com a 
cronista i il·lustrador dels fets de l’11 de setembre, col·locarà les seves obres al baluard 
de Jonqueres –a l’actual Palau de la Música–, el lloc on va onejar la bandera de Santa 
Eulàlia per encoratjar els catalans davant la batalla decisiva; al baluard del Portal Nou 
–Arc de Triomf–, al Fossar de les Moreres o al Portal de Mar. La iniciativa, produïda per 
FICOMIC, inclourà un total de tretze espais que incorporaran les imatges i traçaran la 
ruta de la resistència de la Barcelona de 1714.
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WWW.BCN.CAT/TRICENTENARI
El web bcn.cat/tricentenari, adaptable a tota mena de suports, és un dels punts de trobada 
principals de la commemoració. Un portal dinàmic i interactiu que sumarà informació dia 
a dia, història, cròniques, enllaços d’interès, publicacions, rutes, vídeos i connexió amb 
les xarxes socials. El web estarà enllaçat de forma permanent amb el web general de la 
commemoració (www.tricentenari.cat).
 
A www.bcn.cat/tricentenari s’hi pot trobar:
 
E l  programa
Actualitzat dia a dia, es podrà consultar per tipologia dels actes, dates o franges de públic, 
amb enllaços amb els webs de les entitats i els equipaments convocants.
 
Hist òria
Tota la informació sobre els fets del 1714, i els llocs d’interès històric, complementada amb 
una sèrie d’entrevistes amb historiadors experts en la matèria.
 
E nt rades  espect acle  inaug ural
Des del web es podran adquirir directament les entrades per a l’espectacle inaugural Auca 
del Born al preu de 2 euros.
 
B ibliografia  de  la  mà  de  les  B iblioteques  de  B arcelona
En col·laboració amb Biblioteques de Barcelona, el web compta amb una guia bibliogràfica 
que recull més d’un centenar de llibres i documents que ajudaran els lectors a descobrir o 
ampliar els seus coneixements sobre els fets del 1714 i les seves conseqüències. Amb accés 
directe al catàleg de Biblioteques per saber en quins centres hi ha el llibre seleccionat i si 
està o no disponible.
 
L es  t ires  animades  de  Juanjo  S áe z
El web anirà sumant al llarg 
de l’any unes petites peces 
de GIF animat creades pel 
dibuixant Juanjo Sáez que, 
amb el títol de «Fa 300 anys jo 
no hi era», s’apropen als fets 
del 1714 des de l’humor i amb 
una mirada pròpia.
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C ar t a  arqueolò g ica :  1 71 4
Amb motiu del Tricentenari, la Carta Arqueològica de Barcelona (inventari del passat 
històric de la ciutat que té com a objectiu oferir tota la documentació del seu patrimoni 
arqueològic) ha sumat un apartat especial de continguts al voltant dels fets del 1714, al 
qual es podrà accedir des del web i que durà el nom de «1714, arqueologia d’un setge».

A par t at  nen s  i  nenes
El web sumarà també un apartat dedicat als infants amb jocs, la programació per a públic 
familiar del Tricentenari BCN, bibliografia específica i una versió digital de tot el material 
educatiu relacionat amb l’esdeveniment. A més, els mestres podran accedir des del web a la 
plataforma educativa del Tricentenari.
 
I diomes
El web del Tricentenari BCN serà en català i comptarà amb una part significativa de la 
informació traduïda al castellà i a l’anglès.

M úsica  de  The  Pinker  Tones  al  clip  del  Tricentenari  B CN
El tema que The Pinker Tones ha preparat per al clip del Tricentenari BCN sorgeix d’una 
recerca al voltant de l’obra de Francesc Valls, un dels compositors més importants del 
segle xviii a Barcelona i mestre de capella de Santa Maria del Mar i de la Catedral. The 
Pinker Tones s’ha basat en un fragment d’una peça seva per crear aquesta amalgama sònica 
que ens ha de portar del 1714 al 2014, del setge de Barcelona fins al Sónar. El divendres 5 
de juliol es podrà descarregar la peça des del canal #FREEMUSICFRIDAY, des d’on el grup 
barceloní regala una cançó cada divendres a TwitMusic, SoundCloud, i altres serveis. 
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PROGRAMA EDUCATIU 
Amb motiu del Tricentenari, l’Ajuntament de Barcelona ofereix a les escoles de la ciutat 
un programa educatiu amb l’objectiu de treballar a través d’activitats i itineraris els 
fets esdevinguts a Barcelona durant el setge de 1714. L’objectiu principal és implicar 
l’alumnat de Barcelona en la commemoració mitjançant un projecte plural on tothom s’hi 
pugui veure reflectit i apropar-los a la història de la ciutat de manera lúdica i activa. El 
programa participa dels objectius i competències dels currículums de primària, secundària 
i batxillerat, i posa èmfasi en les habilitats col·laboratives i comunicatives i l’ús de les TIC i 
de les noves aproximacions historiogràfiques al conflicte.

Aquests objectius s’assoliran a través d’una plataforma d’aprenentatge electrònic 
(e-learning) que permetrà a cada docent o centre escolar personalitzar el seu projecte. La 
proposta d’activitats inclou sis models de visites i itineraris autoguiats, dues propostes 
de visita per a cada etapa educativa adaptades a la disponibilitat tecnològica de cada 
centre i la guia de visita als emplaçaments emblemàtics del conflicte, donant una especial 
rellevància a El Born Centre Cultural. A més a més, en aquesta plataforma el professorat 
trobarà un repositori de documentació, enllaços i recursos estructurats per etapa educativa 
i àrea de coneixement, diferents eines de col·laboració i comunicació i instruments 
d’avaluació i autoavaluació.



Dossier Tricentenari BCN

18

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
L’agència Run Design ha dut a terme la campanya de comunicació del Tricentenari amb 
la col·laboració del fotògraf Txema Salvans i de l’equip de CocoBongo, encarregat de la 
programació del web i de donar vida als personatges del 1700.

La campanya estableix una comparació, un mirall entre la Barcelona del 1700 i la 
Barcelona actual, entre els barcelonins d’aleshores i els barcelonins d’ara. Posa en primer 
pla els homes, les dones i els nens i nenes de la Barcelona del 1700, per sobre dels grans 
noms, fent visibles tots aquells que vivien a la ciutat en aquell moment, molt semblants als 
barcelonins d’ara, amb els mateixos somnis i neguits. 

Aquesta Barcelona està representada per una sèrie d’il·lustracions que parteixen del 
llenguatge del gravat —la tècnica utilitzada per molts dels il·lustradors que van deixar 
testimoni gràfic d’aquell moment històric—, fent-ne una interpretació contemporània, més 
sintètica i amb molt caràcter. 

La Barcelona actual apareix a la campanya a través d’una sèrie de retrats de barcelonins que 
ha fet el fotògraf Txema Salvans especialment per a l’ocasió. Els dos elements, il·lustració i 
fotografia, tenen un nexe formal, l’un és la continuació de l’altre o bé n’és el reflex. 

A Cardona, últim reducte de la resistència catalana el 1714, els defensors van enarborar una 
bandera negra amb la llegenda «Viurem lliures o morirem». El lema «Viure Lliure» respon 
a una aspiració universal i eterna, al fet polític català, a la nostra voluntat de perviure, però 
també a la plena consciència d’uns ciutadans que no se sentien súbdits, sinó membres d’una 
comunitat de drets que respectaven el seu rei mentre ell respectés les lleis de la terra.
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Tricentenari 
BCN

Preprograma 

mes a mes
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SETEMBRE 2013
Auca del Born
D el  1 2  al  2 8  de  setembre
E l  B orn  C ent re  Cult ural
T E AT R E

Escrita i dirigida per Jordi Casanovas i produïda per Bitò Produccions, l’Auca del Born 
és una proposta dinàmica i emocionant, un 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. 

E l  B orn  C ent re  Cult ural
A  par t ir  del  1 2  de  setembre

La Barcelona del 1700. 
De les pedres a les persones
E X P O S I C I Ó  PER M A N EN T

Fins a aconseguir-ho! 
El setge de 1714
E X P O S I C I Ó  T E M P O R A L

Dues grans mostres permetran construir aquest pont entre els barcelonins del segle xviii i 
els del xxi. La Barcelona del 1700. De les pedres a les persones i Fins a aconseguir-
ho! El setge de 1714. Coincidint amb la inauguració del Tricentenari i fins a la Mercè, 
El Born Centre Cultural oferirà unes jornades de portes obertes per tal que ciutadans i 
visitants puguin conèixer aquest nou equipament.
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La Mercè 2013: La ciutat de la bullícia. Un dia festiu 
a la Barcelona del 1700
D el  2 0  al  2 4  de  setembre
Parc  de  la  C iut adella 
FESTA A LA CIUTAT

Les festes de la Mercè de Barcelona se sumaran a la celebració. Amb el Parc de la Ciutade-
lla com a marc dels actes relacionats amb el 1714, la Mercè 2013 enllaçarà, més que mai, 
present i passat, avantguarda i tradició. Viena, antiga capital imperial i germana de Barce-
lona durant la Guerra de Successió, serà enguany la ciutat convidada.

Instint, amb Albert Sánchez Piñol i Toni Soler
Conversa sobre els reptes del Tricentenari
S etembre
E spai  B ar t s
X E R R A DA

Instint, un singular projecte engegat per Andreu Buenafuente, Albert Om i The Project, 
convida a personatges del nostre entorn a analitzar assumptes d’actualitat. L’antropòleg 
i escriptor Albert Sánchez Piñol conversarà sobre la societat de la Barcelona del 1700 i 
el setge del 1714 amb Toni Soler, periodista i comissari de la commemoració a Barcelona 
del Tricentenari. Sánchez Piñol és autor de Victus, la novel·la més venuda del passat Sant 
Jordi, que narra episodis de la Guerra de Successió, i el setge i caiguda de Barcelona sota 
les tropes de Felip V el setembre de 1714.

Setmana del Llibre en Català
D el  6  al  1 5  de  setembre
Aving uda  de  la  C atedral
T R O B A DA

La mostra que reconeix la tasca de les editorials en llengua catalana arriba a l’edició 2013 
amb el repte, un any més, d’obrir la lectura en català al món. L’avinguda de la Catedral 
tornarà a convertir-se en un aparador de les lletres catalanes que posarà especial atenció, 
enguany, tant a les novetats com als antics fons editorials relacionats amb el 1714.
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OBC: concert 11 de setembre
11  de  setembre
L ’ Audit ori.  S ala  1  Pau  C asals
M Ú S I C A

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i l’Orfeó 
Català, amb direcció de Xavier Puig i amb Albert Guinovart al piano, ofereixen un 
concert especial que ret homenatge als catalans que el 1714 van lluitar en defensa de les 
llibertats. Componen el programa Concert màgic per a piano i orquestra de Lamote de 
Grignon, Rapsòdia per a piano i orquestra d’Oltra, Nova Catalònia de Manén i Els segadors 
per a cor i orquestra, d’Antoni Ros Marbà. 

Conferència amb motiu de l’11 de setembre 
a l’Ajuntament de Barcelona
1 2  de  setembre
S aló  de  C ent  de  l ’ A junt ament  de  B arcelona
C O N F E R È N C I A

Carles Boix, doctor en Ciències Polítiques i màster en Administració Pública per la 
Universitat de Harvard i catedràtic de Ciència Política i Afers Públics a la Universitat de 
Princeton, pronunciarà la conferència, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona amb 
motiu de la celebració de l’11 de setembre. 

1714. Crònica d’un setge
D el  1 2  de  setembre  al  1 0  de  novembre
Jove  Teat re  R eg ina
T E AT R E  –  P Ú B L I C  FA M I L I A R

La paròdia, el gag o el ritme trepidant d’un reportatge 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. Adreçat, molt especialment, al públic escolar, el 
musical no oblida personalitats com Felip V o l’arxiduc Carles, Rafael Casanova o Villarroel, 
i explica institucions com la Junta de Braços o el Consell de Cent en un to didàctic i amè. 
Dirigit per Gerard Nicasi i Maria Agustina Solé. 
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«Victus 1714», concert de 
l’Orquestra Simfònica del Vallès
2 1  de  setembre
Palau  de  la  M úsica  cat alana
M Ú S I C A

Una selecció de músiques a l’entorn del 1714 reunides en un concert interpretat per 
l’Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Rubén Gimeno i amb el Cor 
Madrigal, acompanyades de lectures de fragments escollits de la novel·la d’Albert 
Sánchez Piñol. El programa musical inclourà peces de Bach, Caldara, Händel, Corelli, 
Lully, Rameau, Janequin, Gluck i Francesc Valls.
 

La Barcelona del segle XVIII: 
canvis i continuïtats després de 1714
D el  1 6  de  setembre  de  2 0 1 3  al  2 0  de  juny  de  2 0 1 4
M useu  d ’ Hist òria  de  B arcelona  ( M UH BA )
I T I N E R A R I
 
L’entramat gremial i l’emprenedoria d’alguns artesans i comerciants barcelonins van 
fer possible que, malgrat la repressió política i cultural que va seguir a la desfeta de 
1714, la ciutat no es paralitzés. Ben al contrari, abans de la fi del segle xviii, Barcelona 
ja era una capital industrial capdavantera en el mapa europeu.

Amb sortida des de les places del Rei i de Sant Jaume, centres de poder de la 
Barcelona moderna, aquest itinerari explica sobre el terreny quines van ser les 
principals institucions públiques de la ciutat, el sistema gremial, el paper del Consell 
de Cent en la regulació de la vida urbana, l’impacte de la guerra en la societat del 
set-cents o l’empenta dels que van iniciar-ne la represa econòmica amb la fabricació 
de les indianes. Un passeig a través d’un segle d’història que recorre el Barri Gòtic, la 
Ribera i el barri de Sant Pere, els espais que millor reflecteixen l’evolució d’una ciutat 
que va saber ressorgir després d’una experiència demolidora.
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El Tricentenari i l’ICAB
D e  setembre  de  2 0 1 3  a  setembre  de  2 0 1 4
Col · leg i  d ’ Advocat s  de  B arcelona
E X P O S I C I O N S

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona se suma al Tricentenari amb l’organització  
de sis mostres de fons bibliogràfic que al llarg de l’any es podran visitar a la seva seu.  
La primera, amb el títol Les Constitucions (impreses) de Catalunya des de 1481 fins 
a 1706, s’inaugurarà el mes de setembre. Per aprofundir en el tema, també s’organitzaran 
visites guiades i les conferències La vida quotidiana al 1714, Guerra i ficció i L’11 de 
setembre de 1714, impulsades conjuntament amb la revista Historia y Vida.
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OCTUBRE 2013
1714: L’aposta catalana
A  par t ir  d ’ oct ubre 
C ent res  C ívics  de  B arcelona
E X P O S I C I Ó  I T I N E R A N T

A fi de fer partícip tota la ciutat de la commemoració, l’Institut de Cultura de Barcelona 
organitza una mostra itinerant de petit format que servirà per redescobrir i entendre la 
dimensió dels fets del 1714. La intenció és presentar els grans eixos de la celebració, així 
com mostrar de manera atractiva com era la Barcelona del 1700 i reivindicar la lluita 
dels seus habitants per la llibertat. L’exposició es basa en una suggeridora instal·lació 
museogràfica que inclourà audiovisuals i intervencions gràfiques d’última generació. Es 
tracta d’un dispositiu adaptable als diferents centres cívics que l’acolliran i que, sempre 
que sigui possible, incorporarà informació específica relacionada amb el setge de la ciutat 
a cada districte.

V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil
1 9  i  2 0  d ’ oct ubre
E l  B orn  C ent re  Cult ural
C O N G R É S

Com expliquen les novel·les infantils i juvenils fets històrics tan cabdals com els del 
1714? Com ho fan, els manuals escolars? La celebració del 300 aniversari de l’11 de 
setembre brinda l’oportunitat idònia per analitzar i debatre quina atenció rep la història 
de Catalunya per part de la literatura adreçada a infants i joves. El paper de les noves 
tecnologies en la divulgació històrica és un dels assumptes que estudiarà un congrés que 
vol sensibilitzar autors i especialistes sobre la rellevància de la història en la formació dels 
joves lectors. El V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil, organitzat per l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana, es completarà amb un homenatge a Joana Raspall 
i amb el lliurament del XII Premi Aurora Díaz-Plaja, escriptores de les quals es 
commemora el centenari del seu naixement.
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Herois de 1714
D ’ oct ubre  de  2 0 1 3  a  maig  de  2 0 1 4
E l  B orn  C ent re  Cult ural
C I C L E  D E  C O N F E R È N C I E S

L’escriptor i periodista Enric Vila coordina un cicle de conferències que explicaran 
la complexitat de la Guerra de Successió a través de les figures destacades del setge a 
Barcelona. Herois de 1714 vol crear un espai de trobada entre polítics i historiadors per 
reflexionar sobre el conflicte i els interessos nacionals i geopolítics que hi havia en joc. 

L’escamot del Miquelet
D el  3  d ’ oct ubre  al  1 7  de  desembre
B iblioteques  de  B arcelona
E S PE C TA C L E  I N FA N T I L 

El setge de Barcelona va tenir un testimoni d’excepció, el Miquelet, un nen del Raval que 
va protegir-se de les bombes, de la gana i de la por utilitzant la imaginació. El Miquelet i 
els seus amics van aconseguir capgirar la terrible realitat en què vivien gràcies als jocs que 
inventaven o a les aventures que somiaven pels carrers i baluards de la ciutat assetjada. 
La narradora Mònica Torra, ben coneguda per la seva participació al cicle L’aventura de 
llegir de Biblioteques de Barcelona, s’encarrega d’explicar als més menuts les divertides 
peripècies que van ajudar aquests nens a resistir i sobreviure. De la mà d’aquests petits 
herois, els nens i nenes coneixeran, de manera entretinguda i emocionant, una part 
essencial de la nostra història. Per a nens i nenes a partir de 4 anys.

1714: Raons per a un nou futur
D ’ oct ubre  de  2 0 1 3  a  juny  de  2 0 1 4
Ateneu  B arcelonès
C U R S  D E  D I V U L G A C I Ó

L’Ateneu Barcelonès organitza un curs de divulgació centrat en una de les èpoques més 
transcendents de la història moderna de Catalunya. L’historiador Marc Jobani, professor 
del curs, proposarà una mirada sobre els segles xvii i xviii per tal d’identificar les relacions 
institucionals entre Catalunya i Castella, el pes social de la qüestió inquisitorial, les causes 
i repercussions de la Guerra de Successió i la política de redreçament després del 1714. Tots 
ells, esdeveniments històrics que van marcar un punt d’inflexió en la història del nostre país.
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Els Àustries
1 7  a  2 0  d ’ oct ubre
M ercat  de  les  F lors
DA N S A

La creació coreogràfica de l’Àustria del segle xxi és el nucli d’un programa que estableix 
paral·lelismes creatius entre dos pobles, l’austríac i el català, que al 1700 van compartir una 
mateixa visió del món. Els Àustries indaga en les inquietuds i motivacions dels creadors 
austríacs contemporanis i en la possible influència que han exercit sobre els coreògrafs 
catalans. A fi d’enriquir la recerca, el Mercat de les Flors compta amb la complicitat del 
Tanzquartier de Viena, una casa de la dansa distingida pel seu caràcter experimental i 
pluridisciplinari, que l’ha portat a relacionar les arts del moviment amb les visuals i el món 
de la performance. Alyx Eynaudi, Thomas Brandstätter, Andrea Maurer i The Loose 
Collective són els noms propis d’una cita amb la dansa austríaca més heterodoxa i arriscada.

Els monuments de la Ruta 1714
A  par t ir  d ’ oct ubre
E l  B orn  C ent re  Cult ural
R U TA

A partir del mes d’octubre, El Born Centre Cultural dedicarà un espai a cadascuna 
de les poblacions que acullen els monuments de la Ruta 1714. La ciutat de Cardona 
és l’homenatjada aquest mes, d’una banda, amb la projecció el dia 24 d’octubre d’un 
documental sobre el setge que va patir el 1711, i d’una altra, amb la presentació de la 
ruta, el dia 26 d’octubre. Al llarg de l’any també es presentaran els monuments de les 
poblacions de Moià i de Sant Boi de Llobregat. 

1714, diari d’una esperança 
27  d ’ oct ubre
E l  B orn  C ent re  Cult ural
DA N S A 

El setge de Barcelona avança cap a un terrible desenllaç. La vida i els sentiments dels 
resistents, enfrontats a una lluita íntima, d’amor i desencís, de passió i traïció, s’expliquen 
amb el llenguatge suggeridor i poètic de la dansa. El Grup de Dansa Cor de Catalunya 
presenta un espectacle que incorpora veu en directe i textos teatralitzats amb el desig de 
commoure l’espectador amb el record d’uns personatges que no van voler renunciar a les 
seves emocions malgrat la tragèdia. 
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Homenatge al general Josep Moragues
1 9  d ’ oct ubre 
Pla  de  Palau

Josep Moragues va ser general de l’exèrcit de l’arxiduc Carles. Tot i acollir-se a les capitu-
lacions de Cardona va ser cridat a Barcelona, on va ser arrestat mentre intentava fugir al 
Regne de Mallorca. Les autoritats borbòniques el van condemnar i executar com un traïdor 
i van penjar el seu cap en una gàbia al portal de Mar, on va romandre fins al març del 1727. 
La Comissió Pro Homenatge al general Moragues ofereix a la ciutat un bust del general, 
obra de l’escultora Rosa Martínez, perquè sigui col· locat al Pla de Palau.  
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NOVEMBRE 2013
Casanova en directe
N ovembre 
C ent res  C ívics  de  B arcelona
A R T S  E S C È N I Q U E S

Rafael Casanova, conseller en cap de Barcelona el 1714, compareixerà davant dels mitjans de 
comunicació i els barcelonins d’avui per explicar en primera persona i de manera detallada 
com lluiten els ciutadans assetjats o com és la vida rere les muralles. Sota la direcció d’Oriol 
Broggi, l’actor Xavier Boada interpretarà Rafael Casanova en una obra amb dramatúrgia 
de Marc Artigau i produïda per La Perla 29 i l’Institut de Cultura de Barcelona que també 
comptarà amb la presència dels actors Xavier Ricart i Òscar Intente. 

Barcelona Novel· la Històrica
D e  l ’ 11  al  1 6  de  novembre
E l  B orn  C ent re  Cult ural
T R O B A DA  L I T E R À R I A           

Barcelona acollirà la primera setmana dedicada a la literatura de temàtica històrica, que, 
amb comissariat del periodista i escriptor Enric Calpena, donarà protagonisme a la 
narrativa centrada en el 1714 i la Guerra de Successió. Les activitats d’aquesta primera 
edició de Barcelona Novel·la Històrica inclouen taules rodones, clubs de lectura organitzats 
per Biblioteques de Barcelona i el lliurament del primer Premi Internacional Barcino, 
un reconeixement a tota una trajectòria dedicat a aquest gènere. 

Crisi i llibertats civils 
Cap a la ciutat oberta #2014
1 5  de  novembre
F undació  Francesc  Ferrer  i  G uàrdia
T R O B A DA  I N T E R N A C I O N A L

La commemoració del tricentenari de la pèrdua de les llibertats a Catalunya és el marc 
ideal d’una trobada internacional que vol aportar coneixement, compartir experiències 
i debatre sobre els efectes més invisibles de la crisi econòmica a Europa: l’augment del 
populisme, l’antieuropeisme, la xenofòbia, l’homofòbia i, en definitiva, les noves exclusions i 
vulneracions de les llibertats de la ciutadania.  
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Arxius 1714: La balança del poder i el pes 
de Catalunya

Una Barcelona sentenciada, 1713-1714
D e  novembre  de  2 0 1 3  a  abril  de  2 0 1 4
A r x iu  Hist òric  de  la  C iut at  de  B arcelona
E X P O S I C I Ó 

El contrast entre Barcelona i Londres, escenaris tots dos de la pugna per les llibertats 
constitucionals de Catalunya contra l’absolutisme monàrquic, és el leitmotiv d’una 
exposició organitzada per l’Arxiu Històric que treu a la llum manuscrits dels agents 
polítics implicats, documentació gràfica sobre el setge i l’assalt de l’11 de setembre de 1714, 
publicacions contemporànies i altres materials procedents del fons de l’Arxiu Històric de la 
Ciutat. Així mateix, s’aprofitarà per difondre el coneixement de la biblioteca de Pau Ignasi 
de Dalmases, darrer ambaixador català a Londres i gran col·leccionista de documents i 
impresos que testimonien l’estat de l’alta cultura a la Barcelona del 1700. La instal·lació es 
complementa amb un audiovisual que reivindica Dalmases com a home de cultura, i amb 
un programa de visites guiades al vestíbul i la Sala Dalmases.

Humor en temps difícils
N ovembre  i  desembre,  dos  dijous  de  cada  mes
E l  B orn  C ent re  Cult ural
C I C L E  D E  C O N F E R È N C I E S  B O R N  A M B  H U M O R

Que l’humor és una valuosa arma per lluitar contra l’adversitat ho demostra el paper 
fonamental que ha jugat en els episodis més dramàtics de la història. A fi de reflexionar al 
voltant de la importància del sentit de l’humor en conflictes tan transcendentals com els 
que van viure Barcelona i Catalunya el 1714, El Born Centre Cultural organitza Born amb 
humor, un cicle de conferències que té el seu origen en la troballa de les cançons satíriques 
que els assetjats del 1714 entonaven com a eina de resistència i subversió, i que ha inspirat 
l’anàlisi de situacions comparables –dictadures, guerres– i el seu reflex en el terreny de 
l’humor. Una visió de la tragèdia amb els ulls de la comèdia.

Reconeguts professionals de l’humor que han utilitzat la sàtira per combatre la injustícia 
i l’autoritarisme a Síria, Xile, Espanya i Euskadi compartiran la seva experiència amb el 
públic català i li descobriran el valor de la ironia en temps difícils.
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La cort reial a Barcelona. 
1714, Barcelona, Nàpols, Viena
3  de  novembre
E l  B orn  C ent re  Cult ural
M Ú S I C A

L’Orquestra Barroca Catalana interpreta un programa que vol donar una visió musical 
de l’entorn de l’arxiduc Carles i l’Europa del seu temps. Seran petites i grans joies de la 
Cort i l’Església interpretades per músics especialitzats en el repertori instrumental, 
operístic i religiós dels segles xvii i xviii, amb peces de Giusepe Porsille, Francesc Valls, 
Pere Rabassa i Antonio Caldara, entre altres mestres barrocs.

Nous minoès, ayrosas contradanças
1 0  de  novembre
E l  B orn  C ent re  Cult ural
DA N S A

Quin impacte va tenir la derrota de 1714 en la cultura festiva catalana? La companyia de 
dansa Xuriach presenta un espectacle de butxaca que mostra com les danses que es balla-
ven fins a principis del segle xviii a llocs tan populars com el clos de Barcelona o la rua de 
Carnaval van conviure durant uns anys amb els nous repertoris provinents de França.

1714 Open Extra: 9+1 itineraris per conèixer 
l’empremta arquitectònica i urbanística 
del 1714 al 2014
D e  novembre  de  2 0 1 3  a  abril  de  2 0 1 4 
I T I N E R A R I S

La proposta de 48h Open House Barcelona vol posar en valor el patrimoni arquitectònic 
de Barcelona i el seu desenvolupament en els darrers 300 anys, explicant com els fets 
del 1714 van influir en el creixement urbanístic i en l’arquitectura de la ciutat i n’han 
condicionat la morfologia actual. 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 9 itineraris agrupats en 3 temàtiques, la Ciutadella, la Ribera i la Barceloneta, i 
també una gimcana.
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DESEMBRE 2013
El món del 1714
D e  desembre  de  2 0 1 3  a  setembre  de  2 0 1 4
M useu  d ’ Hist òria  de  B arcelona  ( M UH BA ) 
E X P O S I C I Ó

L’exposició, comissariada per Clàudia Pujol, es marca un doble repte: donar a conèixer 
com era el món a principis del segle xviii, d’una banda, i descobrir el caràcter cosmopolita de 
Barcelona, una ciutat plenament integrada en els circuits internacionals, en el context de la 
Guerra de Successió. L’exposició oferirà visites guiades i itineraris relacionats.

VII Congrés d’Història Moderna 
de Catalunya 
Catalunya, entre la guerra i la pau: 1713, 1813
D el  1 7  al  2 0  de  desembre
Facult at  de  G eografia  i  Hist òria.  U nivers it at  de  B arcelona
C O N G R É S

La coincidència, el 1713 i el 1813, de dues situacions bèl·liques de gran transcendència per 
al nostre país –la Guerra de Successió i la d’Independència o del Francès–, així com les 
seves conseqüències polítiques i institucionals, centren un congrés que, a més, s’endinsa 
en els diversos aspectes de tots dos moments històrics: el paper de Catalunya en un mapa 
bèl· lic internacional de gran complexitat, l’acció diplomàtica, l’impacte econòmic i social 
de les guerres en el món local i en el conjunt del Principat o el desenvolupament científic i 
cultural, entre altres qüestions de rellevància capital.



Dossier Tricentenari BCN

33

La cultura material de 1700  
Objectes arqueològics i recerca 
D e  desembre  de  2 0 1 3  a  setembre  de  2 0 1 4
M useu  d ’ Hist òria  de  B arcelona  ( M UH BA )
C O N F E R È N C I E S

Les investigacions dutes a terme pel Museu d’Història de Barcelona a partir dels materials 
arqueològics dels segles xvi-xviii trobats a les excavacions a la ciutat han generat una 
gran quantitat d’informació que ha estat objecte de nombroses publicacions. Tot i així, 
encara resta molt de material inèdit. Aquest cicle pretén donar-lo a conèixer d’una manera 
entenedora i clara, per tal que pugui servir tant als especialistes com als ciutadans 
interessats en la història de la nostra ciutat. 
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GENER 2014
 

1714: El català ahir, avui i demà
D e  gener  a  desembre
C ent re  de  N ormalit z ació  L ing üíst ica  de  B arcelona
E X P O S I C I Ó  I  A U D I OV I S UA L

Una de les conseqüències de la derrota de l’11 de setembre de 1714 va ser el destronament 
del català en favor del castellà com a única llengua oficial del nou règim monàrquic. 
Aquesta exposició explora la repressió política exercida sobre la llengua catalana a 
Barcelona, Catalunya i a la resta del territori de parla catalana a partir del regnat de Felip 
V. A més dels apunts històrics, la mostra incorpora continguts sociolingüístics que fomenten 
el respecte per totes les llengües, la fortalesa i fidelitat dels parlants, que amb l’ús quotidià 
de l’idioma eviten que desaparegui, i la responsabilitat de les institucions com a garants de 
la seva defensa i conservació. Un audiovisual traçarà la cronologia de la llengua catalana 
a partir del 1714 i, entre altres qüestions, posarà en relleu el paper fonamental de les lleis 
per protegir les llengües i evitar la seva desaparició. 

Ciutat assetjada, ciutat oberta
D e  gener  a  setembre
C C CB  –  C ent re  de  Cult ura  Contemporània  de  B arcelona
V I D E O I N S TA L · L A C I Ó  I  C I C L E  D E  D E B AT S 

El CCCB proposa una reflexió sobre els aspectes més contemporanis de les ciutats assetjades. 
L’objectiu de les activitats és traslladar la noció de setge al món actual, una realitat bèl·lica 
en plena vigència, fins a les estratègies de resistència de la ciutadania que ha fet front a 
aquestes situacions. Entre altres activitats, el CCCB presentarà una videoinstal·lació i un 
cicle de debats sota el títol Ciutats assetjades, avui, una aproximació a aquesta realitat a 
partir de l’experiència actual, posant èmfasi en els aspectes socials i vivencials.

El temps de les gasetes
Primer  t rimest re  de  2 0 1 4
Col · leg i  de  Periodistes  de  C at alunya
E X P O S I C I Ó

Amb el subtítol de Notícies, opinió i propaganda en la Guerra de Successió, l’exposició mostra-
rà com el paper de la premsa com a instrument propagandístic era habitual ja a l’inici del se-
gle xviii. Es mostraran exemplars que s’exposaran al costat de fullets i pamflets que miraven 
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d’exalçar o d’abatre els ànims dels contendents d’un i altre bàndol. Un col·loqui amb periodis-
tes i historiadors i un quadern especial de Capçalera, la revista dels col·legiats, afegiran nous 
punts d’interès a una mostra que és, en ella mateixa, tota una descoberta.

La medicina a la Catalunya de 1714
A  par t ir  de  gener
S ala  d ’ E x posicion s  del  Col · leg i  Oficial  de  M et ges  de  B arcelona
E X P O S I C I Ó 

La importància de la tradició mèdica barcelonina i catalana i el procés de la seva completa 
consolidació en el trànsit al segle xviii és l’eix central d’aquesta exposició, que també explora 
l’abast de la desfeta que suposà per a aquell model el desenllaç de la Guerra de Successió. A 
través d’estris, documents, llibres i altres objectes coneixerem la medicina galènica, l’oficial 
en aquell període, els centres d’assistència o les relacions dels metges de Barcelona amb 
les estructures de poder. L’exhibició, que podrà visitar-se al llarg del primer semestre de 
l’any, enumerarà finalment les conseqüències que la derrota de l’11 de setembre va tenir en 
la ciència mèdica catalana. I és que els anys de lluita van atallar també el progrés científic 
d’una societat, en molts aspectes, capdavantera.

Banda Municipal de Barcelona: Marxa 1714, 
de Josep Maria Mestres Quadreny
1 2  de  gener
L ’ Audit ori.  S ala  1  Pau  C asals
M Ú S I C A

La Banda Municipal de Barcelona, dirigida per Salvador Brotons, celebra el Tricen-
tenari BCN amb un programa eclèctic, en què es donen cita dos grans renovadors de la 
música; l’un, des del classicisme, i l’altre des de plantejaments estètics radicalment contem-
poranis. Del primer, el francès Camille Saint-Saëns, escoltarem el Concert per a piano i 
orquestra núm. 2 en sol menor, una composició encisadora, que conjuga força i sensibilitat, 
ímpetu i delicadesa. L’altre esperit trencador és Josep Maria Mestres Quadreny, còmpli-
ce de Joan Brossa en les seves accions musicals i un home sempre a l’avantguarda. Mestres 
Quadreny és l’autor de Marxa 1714, una creació singular a l’entorn dels fets de l’11 de se-
tembre. Somnis, de Joan Lamote de Grignon, i la simfonia La Vita, del japonès 
Yasuhide Ito, completen un concert excepcional amb Yukiko Akagi al piano.
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FEBRER 2014
Rafael Casanova. Iconografia de l’heroi 
D e  febrer  a  desembre
M useu  Frederic  M arès
E X P O S I C I Ó

Va ser en temps de la Renaixença quan els polítics i intel·lectuals catalans van convertir 
la figura de l’últim conseller en cap, Rafael Casanova, en símbol de la resistència de tot un 
poble. Arran d’aquest ressorgiment nacional i cultural, l’artista Rossend Nobas va rebre 
l’encàrrec d’esculpir una estàtua de Casanova que seria inaugurada l’any 1888, coincidint 
amb la primera Exposició Universal de Barcelona, a l’actual passeig Lluís Companys. 
Traslladada a la confluència d’Alí Bei amb la ronda de Sant Pere, el monument rep cada 
any, amb motiu de la Diada, les ofrenes dels catalans.

La cèlebre escultura de Rafael Casanova compta amb una versió en bronze al Museu 
Frederic Marès. Aquesta efígie de l’heroi de l’11 de setembre és el punt de partida de la 
revisió iconogràfica del personatge que ens proposa el museu. Una immersió en la figura de 
Rafael Casanova a través de la mirada de diversos artistes.

Després del 1714: avançar, reivindicar, recordar
D e  febrer  a  maig
A r x iu  Hist òric  de  la  C iut at  de  B arcelona
C U R S  –  TA L L E R
  
L’anàlisi de la magnífica obra de l’historiador i polític Antoni de Capmany (1742-1813), 
publicada a les acaballes del segle xviii amb el títol Memorias históricas sobre la Marina, 
Comercio y Artes de la Antigua Ciudad de Barcelona, ens permetrà comprendre el 
renaixement econòmic, social i ideològic de Barcelona, ja recuperada del terrible cop sofert 
el 1714. 

A partir d’aquest valuós material, l’Arxiu Històric de la Ciutat prepara un curs-taller que 
ens proposa endinsar-nos en els efectes de la Guerra de Successió a la capital catalana 
durant les dècades que van seguir a la derrota de l’11 de setembre. Un camí per aprofundir 
en la història de la ciutat però, també, per descobrir la documentació de gran valor que 
atresora la institució.
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Catalunya (i els Països Catalans) abans 
i després de l’onze de setembre de 1714
2 4 ,  2 5 ,  2 6  i  27  de  febrer
In st it ut  d ’ E st udis  C at alan s
C O N G R É S

La Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans s’afegeix als actes com-
memoratius amb un congrés en què reputats especialistes analitzaran les causes i conse-
qüències del conflicte a Catalunya des d’un punt de vista polític, jurídic i cultural. L’anàlisi 
no es limitarà només al Principat, sinó que tindrà en compte el País Valencià i les Illes 
Balears, escenaris també de la lluita. 

Patriotisme antic, patriotisme modern: 
1714 i la gènesi de la política moderna
D el  2 0  de  febrer  al  3  d ’ abril
C C CB
C U R S  /  C I C L E  D E  C O N F E R È N C I E S

Les conseqüències de la Guerra de Successió a Catalunya són prou conegudes: l’abolició de 
les constitucions catalanes, la implantació del règim borbònic de la Nova Planta i la intro-
ducció del cadastre, una innovació fiscal de fort caràcter punitiu. Tanmateix, si els fets són 
prou familiars, la seva significació hauria de ser objecte d’una reflexió crítica permanent, a 
la qual cada generació pogués aportar nous enfocaments i coneixements. 

Aquest curs, organitzat per l’Institut d’Humanitats, aprofita la commemoració del 1714 
per incidir en el debat internacional sobre el significat canviant de la política i dels marcs 
institucionals europeus entre els segles xvii i xix. Xavier Gil Pujol, Xavier Torres, Pablo 
Fernández Albaladejo, José María Portillo Valdés, Josep Maria Fradera, Dieter 
Langewiesche i Anthony Pagden són els historiadors de referència que participaran en 
aquesta activitat.



Dossier Tricentenari BCN

38

MARÇ 2014

D.O. Europa
M arç 
E l  B orn  C ent re  Cult ural
C I C L E  D E  X E R R A D E S

Mònica Terribas conduirà D.O. Europa, un cicle de converses amb pensadors i 
intel·lectuals que ens ajudaran a comprendre l’Europa actual.

Lliurament de l’Ambassador of Conscience Award
M arç
Palau  de  la  M úsica
 
Coincidint amb el Tricentenari, Barcelona acollirà el lliurament de l’Ambassador of     
Conscience Award, un dels premis de drets humans més importants del món, que concedeix 
la Fundació Art for Amnesty, d’Amnistia Internacional.

Trobada mundial d’Ombudsmen 
i Comissionats Lingüístics
Drets lingüístics i estats plurilingües
1 9 ,  2 0  i  2 1  de  març
T R O B A DA

La trobada, de caràcter internacional, analitzarà la situació dels drets lingüístics dels 
ciutadans que viuen en estats plurilingües, tant des de la perspectiva sociolingüística 
com pel que fa a la protecció jurídica i actuació de les institucions competents per al seu 
reconeixement. 
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Versailles a Barcelona 
Any Rameau
2 8  i  2 9  de  març  i  5  d ’ abril
L ’ Audit ori.  S ala  3  Tete  M ont oliu
M Ú S I C A

En aquest any tan significat per a Catalunya, la lluminositat de la cort dels Borbons es 
manifesta com una de les fites artístiques de l’època de la mà de Rameau, un dels compositors 
més importants del segle xviii, de qui també commemorem els 250 anys de la seva mort. El 
clave, instrument virtuós i expressiu, ens porta per tota la gamma d’emocions de la mà de 
Kenneth Weiss, Blandine Rannou, Pierre Hantaï i Skip Sempé. Al costat del clavecí, 
Amarillis i Les Folies Françoises ens duen a fer un amable passeig per l’univers de la 
cantata i els concerts reials. Una ocasió per conèixer de primera mà la gran música europea al 
voltant de 1714. Els concerts s’inclouen al XXXVI Festival de Música Antiga de Barcelona.

Silenci, fem música
D e  març  a  juny
M useu  de  la  M úsica
M Ú S I C A

Les estances del Museu de la Música són molt més que el lloc d’exposició dels instruments 
històrics que atresora la institució: són improvisades sales de concerts en les quals els 
alumnes de l’ESMUC interpreten a manera d’assaig composicions amb els instruments 
originals del Museu. Aquesta relació directa entre el públic i l’intèrpret converteix la visita 
en una experiència singular, que durant l’any commemoratiu posarà especial atenció en les 
partitures i sonoritats del segle xviii.

Monestirs en temps de guerra. 
Sant Pere i Santa Clara, 1701-1718
D e  març  a  juny
M useu  d ’ Hist òria  de  B arcelona  ( M UH BA )
E X P O S I C I Ó

El setge de Barcelona està poblat de petites històries eclipsades per la transcendent batalla 
final. Una d’elles té per protagonistes les monges benedictines dels monestirs de Sant Pere 
de les Puel·les i de Santa Clara, situats rere les muralles de la Barcelona assetjada, i que 
per la seva condició de dones van ser especialment vulnerables a la ferocitat dels assaltants. 
Aquesta exposició restaura vivències oblidades a través dels testimonis escrits que l’orde 
conserva als seus arxius, i que fins avui han restat completament inèdits. 
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1714-2014. Dues Catalunyes en concert. 
Trobada de compositors i cantaires
M arç
O r feó  Gracienc 
M Ú S I C A

En aquest concert, l’Orfeó Gracienc estableix un pont entre els compositors i cantaires 
del 1714 i els del 2014. I ho fa a partir de dues obres, la Missa de Difunts de Francesc 
Valls, mestre de capella de la Catedral de Barcelona a començaments del segle xviii, 
i una cantata de Poire Vallvé a partir de poemes creats expressament per Manel 
Forcano, que comptarà amb la participació d’infants, joves i adults, així com amb la 
incorporació d’elements audiovisuals, narratius i teatrals al concert. Per tal d’aprofundir 
en el coneixement del context musical català del 1700, l’Orfeó programarà també dues 
conferències sobre la figura de Valls i els seus coetanis. 

Ramon de Vilana-Perlas o el difícil 
equilibri de servir el rei i la pàtria 
M arç 
C O N F E R È N C I A 

Secretari i home de confiança del rei Carles d’Àustria a Catalunya, i cap del Consell 
d’Espanya a Viena quan Carles va ser coronat emperador, Ramon de Vilana-Perlas ha 
estat un dels catalans més influents de la història i, malgrat tot, un dels més desatesos 
pels historiadors. Vilana-Perlas torna a l’actualitat en una conferència, organitzada per la 
Fundació Ernest Lluch, que analitza el seu caràcter austriacista i el seu estret vincle amb 
el rei que els catalans volien per al tron de la Corona hispànica. Un català que va esdevenir 
una figura cabdal a la cort imperial vienesa. 
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ABRIL 2014
BCN Re.set
Circuit d’arquitectura efímera al carrer
D ’ abril  a  setembre
I N S TA L · L A C I O N S  A R T Í S T I Q U E S

L’arquitecta Benedetta Tagliabue i el director d’escena Àlex Ollé (La Fura dels Baus)
s’han proposat mudar l’aspecte d’alguns espais públics emblemàtics de la ciutat, vinculats 
al 1714, amb un conjunt d’instal·lacions artístiques i arquitectòniques 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
D el  9  a  1 2  d ’ abril
B arcelona  i  C ardona
C O N G R É S

La commemoració d’un esdeveniment tan rellevant per a la història d’Europa com la 
Guerra de Successió i el seu desenllaç ha de servir per aprofundir en el coneixement 
històric del moment, per analitzar la seva significació en les relacions internacionals i, de 
forma més concreta, les seves implicacions per a Catalunya i Espanya. El congrés estarà 
organitzat pel Museu d’Història de Catalunya i l’Institut Universitari d’Història Jaume 
Vicens Vives, i coordinat pels historiadors Agustí Alcoberro i Joaquim Albareda.

La batalla final. La petja de l’11 de setembre 
als carrers de la Barcelona Vella
D ’ abril  a  setembre
I T I N E R A R I

Els principals escenaris del darrer combat de la Guerra de Succesió, lliurat a Barcelona, 
acolliran grans vinyetes de còmic en les quals l’historietista Oriol Garcia Quera 
il·lustrarà els episodis clau del 1714. Garcia Quera, cèlebre per la seva llarga i brillant 
trajectòria com a cronista i il·lustrador dels fets de l’11 de setembre, col·locarà les seves 
obres a un total de tretze espais que incorporaran les imatges i traçaran la ruta de la 
resistència de la Barcelona de 1714.
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Clubs de lectura. Perseguint la història
A bril  i  maig
E l  B orn  C ent re  Cult ural
T R O B A DA

D’un dels autors més acreditats de la literatura infantil i juvenil catalana, Oriol Vergés, 
Biblioteques de Barcelona ha escollit Dels telers als canons (1690-1714), una novel·la que 
parla de com la prosperitat que vivia Catalunya a finals del segle xvii es va veure truncada 
per la guerra i la desfeta del 1714. Els estudiants de 3r i 4rt curs d’ESO de diferents 
instituts de la ciutat es capbussaran en les pàgines d’una narració vívida, emocionant, 
protagonitzada per l’advocat i economista Narcís Feliu de la Penya, un dels molts 
personatges reals que van patir el conflicte. La lectura, dinamitzada per una especialista, 
es completarà amb una visita a l’espai cultural del Born i amb una trobada amb l’escriptor, 
que conversarà amb els joves lectors per donar-los tots els detalls ocults darrere el relat.

Salvadoriana. La col·lecció Salvador 
d’història natural del segle XVIII
D ’ abril  a  desembre
In st it ut  B ot ànic  de  B arcelona  ( M useu  de  C iències  N at urals  de  B arcelona )
E X P O S I C I Ó

Què es un gabinet d’història natural? Aquesta pregunta és la base d’una exposició 
organitzada pel Museu de Ciències Naturals, que ens descobrirà una col·lecció d’història 
natural del segle xviii que es conserva gairebé íntegra: la de la família Salvador, coneguda 
nissaga de botànics catalans que va iniciar-se en el col·leccionisme naturalista al 
segle xvi. L’exposició proposa, en la seva primera part, un viatge en el temps als segles xvii 
i xviii, amb la descripció del context històric, social i cultural de l’època i la presentació dels 
Salvador. La segona part estarà focalitzada en els objectes que formen el gabinet. L’Institut 
Botànic de Barcelona, custodi del gruix d’aquest patrimoni, reunirà per a l’exposició 
documents provinents del Museu de Ciències Naturals, del Museu Frederic Marès i d’altres 
institucions de la ciutat. Cicles de conferències sobre la història de la ciència i el paper dels 
gabinets naturalistes, tallers per a famílies o les festes ciutadanes del Planta’t són algunes 
de les activitats complementàries associades a una proposta que connecta ciència i història.



Dossier Tricentenari BCN

43

 

Les veus de la viola d’arc
27  d ’ abril
M useu  de  la  M úsica
M Ú S I C A

Inclòs dins d’una nova edició del Cicle La Música del Museu (la setena) el concert Les veus 
de la viola d’arc presentarà obres de Pere Alberch Vila, mestre organista de la Catedral 
de Barcelona al segle xvi admirat per músics d’arreu d’Europa. Sergi Casademunt és un 
dels intèrprets d’aquesta audició comentada, que compta amb instruments històrics de la 
col·lecció permanent del Museu de la Música. Abans del concert, com és habitual, hi haurà 
una visita guiada a l’equipament relacionada temàticament amb l’audició.

Diàleg polític i social: de la 
Barcelona del 1714 a la del 2014
A bril
Col · leg i  de  Polit òleg s  i  S ociòleg s  de  C at alunya
J O R N A DA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, organització amb vint-i-cinc anys 
d’experiència i treball en la promoció del coneixement de la Ciència Política i de la 
Sociologia a la nostra societat, intentarà fer llum sobre qüestions com les coincidències i 
divergències entre la Barcelona política i social del 1714 i la del 2014, les aspiracions dels 
barcelonins del segle xviii i els del xxi, o la seva relació amb nocions com Estat, cohesió 
social o activitat associativa. Per la seva banda, la revista Àmbits de Política i Societat, 
editada pel Col·legi, dedicarà un monogràfic a aquesta temàtica que aportarà noves dades 
al debat i a la reflexió. 

L’11 de setembre a Barcelona en imatges
D ’ abril  a  setembre
A r x iu  Fot ogràfic  de  B arcelona
E X P O S I C I Ó

Una selecció de més de dues-centes imatges capturades per l’objectiu dels millors fotògrafs 
catalans –Frederic Ballell, Pérez de Rozas, Sagarra, Domínguez i Colita, entre 
d’altres– mostra com s’ha viscut la Diada a Barcelona al llarg de gairebé un segle. Són 
instantànies de la festa nacional de Catalunya, un recorregut gràfic que ha estat possible 
gràcies al fons de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i del Diario de Barcelona, així com d’una 
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publicació de l’Ajuntament de Barcelona del 1994 acompanyada de textos de Sebastià 
Riera, entre altres autors.

11 de setembre a Barcelona en imatges, comissariada per Rafel Torrella, s’inscriu en 
el marc de la participació de l’Arxiu Municipal en la commemoració dels 300 anys del setge 
de Barcelona, en paral·lel a les activitats del Sistema Municipal d’Arxius.
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MAIG 2014
El MACBA al Tricentenari
S egon  semest re  de  2 0 1 4
M ACBA

La programació del MACBA pel Tricentenari se centra en una presentació específica de la 
seva col·lecció, al voltant de la idea de la llibertat col·lectiva. La mostra, comissariada per 
Bartomeu Marí, constituirà una de les exposicions més rellevants del 2014. 

L’exposició es connectarà amb la mostra que el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) prepara sobre l’art català i la seva contribució a la idea i els valors del país, a 
través de la visió personal d’un artista contemporani de renom.

Jordi Savall. De la Guerra 
dels Segadors a la pau d’Aquisgrà
2 4  de  maig
Gran  Teat re  del  L iceu
M Ú S I C A

El programa 1640-1714-1748, batalles, tempestes i celebracions de la Pau, elaborat al 
voltant del 1714, recull algunes obres fonamentals del període comprès entre la Guerra dels 
Segadors i la pau d’Aquisgrà, que va posar fi, a mitjan segle xviii, a la guerra successòria pel 
tron austríac. 

Estrena de «Barcelona 1714» de Salvador Brotons 
Banda Municipal de Barcelona
11  de  maig
L ’ Audit ori
M Ú S I C A

La Banda Municipal de Barcelona s’acomiadarà de la temporada amb dos plats forts: 
l’actuació de la pianista Carmen Yepes, considerada la més brillant de la seva generació, 
amb el Concert per a piano de Txaikovski, i l’estrena d’una obra de Salvador Brotons 
escrita expressament per a l’ocasió: l’espectacular Barcelona 1714, una partitura intensa i 
enèrgica que coneixerà tres versions, una simfònica, una coral i una tercera composta per a 
la banda dirigida pel mestre. 
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Rambla Llibertat
M aig  i  juny
L ’ Audit ori
M Ú S I C A

Emmarcada dins del projecte escolar Cantània, que el 2014 celebra les seves noces d’argent, 
aquesta proposta pren la idea de llibertat com a tema referent en un any en què es commemora 
la pèrdua de les llibertats de Catalunya. La peça, que s’enregistrarà en CD, comptarà amb la 
participació de 40.000 nens i nenes de 8 a 12 anys, i oferirà gairebé un centenar de concerts a 
Barcelona i a altres ciutats de Catalunya, Espanya i Alemanya. Rambla Llibertat difondrà, 
d’aquesta manera, uns valors fonamentals en la formació dels més petits.

Vespres d’Arnadí 
L’últim Habsburg: música d’òpera a Barcelona
1 4  de  maig
L ’ Audit ori
M Ú S I C A

Vespres d’Arnadí presenta alguns exemples musicals d’autors rellevants en aquella etapa 
de la vida cultural catalana, com ara Rabassa, Vidal o Valls, així com d’altres que han 
excel·lit als coliseus d’arreu del món, com Albinoni o Händel. El concert s’inclou al  
XXXVI Festival de Música Antiga de Barcelona.

Les músiques dels 1714’s
D el  1 5  de  maig  al  novembre
M useu  de  la  M úsica
E X P O S I C I Ó

Considerada per molts la primera de les guerres mundials, la de Successió va afectar fins 
i tot les colònies americanes i d’altres continents. La música cortesana i els balls populars 
europeus van viure una profunda transformació en aquests anys. L’exposició Les músiques 
dels 1714’s explica aquesta transformació musical, reflex dels canvis socials i polítics 
provocats pel conflicte. El record de la guerra en la música catalana centra la segona part 
de la mostra, un trajecte a través de cançons populars, partitures satíriques o composicions 
simfòniques que, en els últims tres segles, han contribuït a construir el mite del 1714. 
L’exposició dibuixa un paisatge sonor, emocional i reflexiu que arriba fins als nostres dies.



Dossier Tricentenari BCN

47

V Congrés d’Arqueologia Medieval 
i Moderna a Catalunya
D el  2 2  al  2 5  de  maig
E l  B orn  C ent re  Cult ural
C O N G R É S

  
Barcelona és el punt de partida i principal referent del V Congrés d’Arqueologia Medieval 
i Moderna a Catalunya, que, amb motiu del tercer centenari dels fets de 1714, s’interessa 
especialment pels recents projectes d’intervenció arqueològica a la ciutat, com els que 
omplen el jaciment d’El Born Centre Cultural recentment inaugurat. El concepte de ciutat, 
la seva planificació urbanística i els components físics que la defineixen i configuren, 
com són les comunicacions, les institucions religioses, els camins i carrers o l’evolució 
arquitectònica dels edificis i les tècniques constructives, centraran part de les ponències del 
congrés. Organitzat pel Servei d’Arqueologia de Barcelona i ACRAM (Associació Catalana 
per a la Recerca en Arqueologia Medieval), amb la col·laboració d’El Born Centre Cultural. 

Homenaxe ao xeneral Villarroel 
/ Homenatge al general Villarroel
M aig 

Antonio de Villarroel, fill de gallecs i militar de carrera, va dirigir la defensa de la ciutat de 
Barcelona en el setge de 1713-1714. El mes de setembre va defensar la rendició per evitar 
una matança inútil, i quan la seva proposta va ser rebutjada, va dimitir. Però just abans 
d’embarcar-se cap a Mallorca, l’11 de setembre, en tenir notícia que començava l’assalt, 
va decidir quedar-se, compartir la sort dels barcelonins i comandar l’últim esforç defensiu. 
Villarroel va pagar el seu compromís amb la presó i l’oblit. 

Coincidint amb els actes que s’organitzen amb motiu del Dia de les Lletres Gallegues, el 
Centro Galego de Barcelona organitzarà un homenatge a aquest fill de gallecs que va 
lluitar fins a l’últim moment en la defensa de la ciutat. 
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JUNY 2014
Mosaic de Joan Fontcuberta
Juny
I N S TA L · L A C I Ó  A R T Í S T I C A

El fotògraf i artista plàstic Joan Fontcuberta serà l’autor d’una instal·lació que 
sobreviurà als actes del Tricentenari, un immens mosaic ceràmic que l’artista compondrà a 
partir de més de deu mil fotografies capturades pels mateixos ciutadans de Barcelona. 

Ferran Adrià i la cuina de la Barcelona del 1700 
Juny
E S PE C TA C L E  G A S T R O N Ò M I C

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 Casal dels Infants del Raval.  

L’art del gravat del segle XVIII. 
Col·lecció Gelonch Viladegut
D e  juny  a  novembre
M useu  Frederic  M arès
E X P O S I C I Ó

Una de les col·leccions privades de gravats i llibres d’art més importants de Catalunya 
exposarà part del seu fons de gravats històrics de començament del segle xviii al Museu 
Frederic Marès. Es tracta d’obres de gran qualitat artística seleccionades d’un extens fons 
que, cronològicament, abasta del segle xv al xxi, i que inclou noms com Dürer, Rembrandt, 
Piranesi o, en la seva etapa contemporània, Roy Lichtenstein o Chillida. 
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Marlborough se’n va a la guerra
1 5  de  juny
M useu  de  la  M úsica
M Ú S I C A

La setena edició de La Música del Museu, el cicle d’audicions amb instruments històrics de la 
col·lecció permanent del Museu de la Música, comentades pels seus intèrprets, recorda en el 
seu títol Marlborough, un general anglès que va combatre a la Guerra de Successió i que va 
inspirar als seus enemics francesos una popular cançó burlesca, Marlborough s’en  
va-t-en guerre. Laura Pallàs serà una de les intèrprets de l’audició, que com és habitual 
anirà precedida d’una visita comentada relacionada temàticament amb el programa del cicle.

Commemoració 1714
1 6  de  juny
Palau  de  la  M úsica  C at alana
M Ú S I C A

La música de la Barcelona del 1700 va beneficiar-se del talent dels compositors més 
destacats de l’època, de dintre i fora de les fronteres catalanes. La Real Cámara ha reunit 
en un sol concert les músiques que van sonar a la cort de l’arxiduc Carles, obres vocals i 
instrumentals que porten la signatura d’Emanuele d’Astorga, Josep Picanyol, Antonio 
Caldara, Francesc Valls, Tommaso Albinoni i Arcangelo Corelli. 

Federació de Cors de Clavé. 
Estrena de la cantata «Catalunya 1714-2014»
2 4  de  juny
Palau  de  la  M úsica  C at alana
C O N C E R T

Fill del barri de la Ribera, el compositor Josep Anton Clavé ocupa amb tot mereixement 
un espai destacat a l’olimp dels músics catalans, sobretot com a fundador del moviment 
coral que va obrir la cultura a les classes obreres de la Catalunya industrialitzada. La 
Federació de Cors de Clavé compta amb més de 150 agrupacions i amb més de cinc 
mil cantaires que mantenen viu l’esperit reivindicatiu del fundador. Els cors mixtos de 
la Federació estrenaran per Sant Joan la cantata Catalunya 1714-2014, un homenatge 
musical a tres-cents anys de lluita pels drets de Catalunya. 
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La mirada forana
Mapes i vistes de Barcelona 
durant la Guerra de Successió
D e  juny  a  desembre
M useu  M arít im  de  B arcelona
E X P O S I C I Ó

El Museu Marítim, dipositari de gravats i cartografies que permeten estudiar els 
esdeveniments anteriors, coetanis i posteriors a la Guerra de Successió, a escala 
europea i mundial, exposa 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
A r x iu  Hist òric  de  la  C iut at  de  B arcelona
J O R N A DA

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona és un dels centres que conserva més documentació 
històrica relativa a la Guerra de Successió i els seus efectes a la ciutat. L’objectiu d’aquesta 
jornada és donar a conèixer l’existència d’aquest important patrimoni documental procedent 
dels diferents arxius de la ciutat, així com presentar les sèries més rellevants del fons 
del Consell de Cent, la col·lecció de plànols i gravats relatius a la Guerra de Successió i 
els setges de Barcelona entre 1705 i 1714, guardats a l’AHCB, o la documentació notarial 
conservada a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, entre d’altres. 

Tamborinada 2014
1  de  juny
Parc  de  la  C iut adella

La Tamborinada 2014, organitzada per la Fundació La Roda, vol ser una memòria lúdica 
del 1714. Amb la col·laboració d’un centenar d’entitats ciutadanes, la Tamborinada 2014 
promet sorpreses, com la recuperació del joc de la pilota pels carrers del Born, tal com ho 
feien els seus veïns fa tres-cents anys.
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JULIOL 2014
La Fura dels Baus presenta l’espectacle 
«M.U.R.S. 1714-2014»
Juliol
C astell  de  M ont juïc
Grec  2 0 1 4  Fest ival  de  B arcelona
T E AT R E

Per primera vegada després de molts anys, els directors de La Fura dels Baus es reuniran 
per crear un espectacle de gran format i de vocació internacional, tot un regal escènic a la 
ciutat de Barcelona que veurà la llum en el marc del Grec del Tricentenari. Els murs del 
castell de Montjuïc seran l’escenari i part fonamental d’una representació que vol fer viure 
l’experiència del setge amb ulls contemporanis. Aquest gran esdeveniment escènic barrejarà 
el llenguatge teatral i les accions genuïnes de la Fura amb la tecnologia multimèdia 
d’última generació. 

#FFBarcelona
D e  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 complicitat de la periodista 
Bibiana Ballbè.  
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SETEMBRE 2014
Concert OBC 
11 de setembre del 2014
11  de  setembre
Palau  de  la  M úsica  C at alana
M Ú S I C A

L’11 de setembre del 2014 dos creadors catalans estrenaran dues obres relacionades amb 
els fets que es commemoren en la Diada Nacional de Catalunya. Salvador Brotons, que el 
mes de maig del 2014 presentarà la seva obra Barcelona 1714 al capdavant de la Banda 
Municipal de Barcelona, n’estrenarà al setembre la versió simfònica amb l’Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). La mateixa formació 
interpretarà la primera versió de la cantata El Fossar de les Moreres de Ferran Cruixent. 
El concert està organitzat per L’Auditori en coproducció amb la Fundació Mas i Mas.

Recreació històrica al portal de Santa Madrona
S etembre
Por t al  de  S ant a  M adrona
M useu  M arít im  de  B arcelona

L’activitat que el Museu Marítim ha preparat per commemorar els 300 anys de la batalla 
final lliurada a Barcelona és un homenatge a aquells teixidors, notaris, cirurgians o pintors 
que no van dubtar a agafar les armes per defensar les seves llibertats. Una recreació 
històrica que tindrà per escenari el portal de Santa Madrona, a la muralla medieval de la 
ciutat. Organitzat pel Museu Marítim de Barcelona en col·laboració amb la Coronela 
de Barcelona.

Festa de Cloenda
S etembre
E st adi  O límpic

El realitzador, escenògraf i director d’escena Lluís Danés serà l’encarregat de coordinar el 
comiat de l’any temàtic, pensat com una gran festa ciutadana i una celebració a l’aire lliure 
que conjugarà les diferents disciplines artístiques. 
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Institut de Cultura de Barcelona
O fic ina  de  prem sa 
L a  R ambla,  9 9 ,  0 8 0 0 2  B arcelona
Tel  9 3  3 1 6  1 0  6 9 
prem saicub@ bcn . cat

Podeu  descarregar- vos  el  dossier,  la  imat ge  de  campanya  i  alt res  cont ing ut s 
en  el  seg üent  enllaç  ht t ps : / / eicub. net / ? gr up = Tricentenari B CN


