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PROJECTE MUHBA 1714 
 

Des d'una perspectiva inusual, situant el tema en un món de múltiples civilitzacions i cultures cada cop 
més connectades per via marítima, l'exposició aborda l'impacte del conflicte successori a la monarquia 
hispànica a l'alba del segle XVIII, vist des de Barcelona, capital de l'impuls constitucional i mercantil de 
Catalunya. 
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1. EXPOSICIÓ AL SALÓ DEL TINELL. MUHBA PLAÇA DEL REI 
 

1.1 Dades de l’exposició 
 Títol:   El Món del 1714.  
 Inauguració:  19 de desembre a les 7 del vespre 
 Dates:   Del 20 de desembre al 28 de setembre del 2014 
 Lloc:   Saló del Tinell. MUHBA Plaça del Rei 
   Plaça del Rei s/n. 08002-BARCELONA 
   Tel: 93 256 21 00 
   museuhistoria@bcn.cat 
 

Una mostra que aplega un centenar de peces, provinents de 32 museus, 
biblioteques, arxius i col·leccions particulars  
 

 Horari:  De dimarts a dissabte de 10 a 19 h, diumenges de 10 a 20 h.  
  Dilluns no festius, tancat. 

 Preu:   Visita a l’exposició, 4,40 € 
    Visita general al museu, amb l’exposició inclosa, 7,00 € 
   Menors de 16 anys gratuït. 
   Diumenges a partir de les 15 h, entrada gratuïta 
 Llibret de sala:  En català, castellà, anglès, francès, alemany i neerlandès, 5,00 €  
 

1.2 Inauguració 
 Dijous dia 19 de desembre, a les  7 del vespre. 

 Els parlaments aniran a càrrec de:  

Sr. Joan Roca, director del MUHBA 

Sra. Clàudia Pujol, comissària de l’exposició 

Ilm. Sr. Jaume Ciurana, tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 

Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona 

 

A continuació es visitarà l’exposició, alhora que l’Ensemble Méridien oferirà un retrat musical de 

l’Europa de principi del segle XVIII. Un concert d’uns 20 minuts aproximadament, amb obres de J.F. 

Rebel, G.F. Haendel, E.R. d’Astorga i P. Rabassa i comentaris del musicòleg Xavier Chavarria, que es 

repetirà dues vegades, per tal que tothom pugui assistir-hi. 

 

1.3 Prefaci 
L’any 1700, el món era un mosaic de societats i cultures molt més divers que en l’actualitat. 

L’epicentre de la població i els imperis més grans i autocentrats eren a Àsia, mentre que, a la 

fragmentada Europa, la competència entre els estats i entre les iniciatives comercials estimulava 

l’expansió ultramarina. 

L’ordre de la primera mundialització, controlada des del segle XV per Portugal i Castella, era cada cop 

més qüestionat per les grans companyies mercantils i pels altres estats europeus. 

En morir Carles II, la incerta successió a la corona de l’Imperi hispànic afectava tant els equilibris 

europeus com les relacions amb altres continents. Per aquesta raó va esclatar  la guerra. 
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Quan l’estratègia militar va empènyer el conflicte cap a Catalunya, on la defensa de les constitucions 

enfront de l’absolutisme era sòlida i on les elits mercantils s’emmirallaven en Holanda i Anglaterra, els 

catalans van considerar la seva participació en la guerra com un risc i una oportunitat alhora. 

 

1.4 Els àmbits 
 

a) El sistema mundial el 1700 

 

El 1700, feia dos segles i mig que l’Imperi otomà s’havia interposat entre Àsia i Europa, incentivant la 

cerca de noves rutes cap a les espècies i altres preuats béns de l’Orient. A l’inici l’havien 

protagonitzada Portugal, rodejant l’Àfrica, i Castella, amb la ruta que inesperadament va incorporar les 

Índies Occidentals —Amèrica— a l’economia europea. Aquestes dues potències seguien tenint el 

monopoli legal de l’extracció de les riqueses d’ultramar, mentre que les potències emergents, que 

havien hagut d’estimular més l’economia pròpia, desafiaven aquest control mercantil exclusiu. Les 

companyies d’Índies d’Holanda, Anglaterra i França disputaven Àsia als portuguesos, i a Amèrica 

s’atacava el monopoli de la monarquia hispànica. Enmig de la Guerra de Successió, també els catalans 

van intentar situar-se en el comerç atlàntic amb la Companyia Nova de Gibraltar. 

 

Àfrica, en el camí d’Europa a Àsia. A l’alba del Setcents, la Mediterrània era un món de relacions 

intenses, però no sempre fàcils entre les dues ribes. L’Imperi otomà s’estenia des de l’est d’Europa fins 

a l’Àfrica del Nord. Per sota del Sàhara perduraven els estats islamitzats, amb els europeus instal·lats 

en un llarg rosari d’establiments costaners, entre els quals destacaven els assentaments francesos a 

Senegal, els portuguesos a Angola i Moçambic i els holandesos a Ciutat del Cap. El negoci més lucratiu 

era el comerç d’esclaus, sobretot a la costa occidental, tot i que també hi havia tràfic negrer cap a Àsia. 

Al cor del continent es mantenia l’Imperi etíop, el més antic dels poders africans. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cap antropomorf de l’àrea del golf de Benín, s. XVII - XIX. Col·lecció Folch 

 



 
 

 
 

 
L’Índia a l’ocàs de l’Imperi mogol. L’Imperi mogol, al subcontinent indi, s’havia convertit en un dels 

grans poders asiàtics a mitjan segle XVII, amb una bona administració i una economia puixant, en la 

qual destacaven els tallers tèxtils, amb les teles que tant van interessar els europeus, les anomenades 

indianes. Tanmateix, el conflicte amb els regnes independents del centre de l’Índia va dessagnar-lo en 

una llarga guerra entre el 1681 i el 1707. Mort aquest mateix any l’emperador mogol Aurangzeb, 

començaren a fer-se visibles les conseqüències de la fragmentació política al subcontinent indi, ben 

aprofitada per les companyies europees establertes a la costa, sobretot les angleses. 

 

                                      
 

L’arbre de la vida, tela de cànem estampada de la Índia, primera meitat s. XVIII. Museu d’Història de Sabadell 

 
La gran potència d’Orient. La Xina era, a principis del segle XVIII, la primera potència oriental. Als 

principals centres urbans els europeus hi trobaven una variada gamma de productes com ara la seda, 

el te i la  porcellana. Per la seva banda, els xinesos s’interessaven pels coneixements científics dels 

jesuïtes, que després d’algunes dificultats havien recuperat la seva influència a la cort de l’emperador 

Kangxi, i sobretot per la plata americana, que arribava a través de les companyies d’Índies després de 

passar per Europa o per via directa, a través del galió espanyol que circulava entre Acapulco (Mèxic) i 

Manila (Filipines). 

 

 
 

L’emperador Kangxi amb el pare jesuïta Schall von Bell, cap de l’Observatori Imperial. 
Manufactura de Beauvais, c. 1697-1705. The Paul Getty Museum 

 



 
 

El Palau del Potala. L’imponent Palau del Potala va aixecar-se sobre un dels turons de Lhasa durant la 

segona meitat del segle XVII i mostrava la gran influència que exercia el Tibet sobre bona part d’Àsia. 

Va ser la seu del govern dels dalai-lames fins al 1959 i l’edifici més alt del món fins a la construcció de 

la Torre Eiffel de París, el 1889. 

 

 
 

El Potala envoltat de grans temples i monestirs budistes a Lhasa, 
Escola tibetana, s. XIX. Musée Guimet 

 
 

L’aïllacionisme del Japó. Des del 1633, l’isolament voluntari del shogunat Tokugawa havia tancat el 

país a les influències exteriors, però mantenia els contactes mercantils més estratègics. Només els 

comerciants holandesos i xinesos estaven autoritzats a desembarcar a Dejima, una illa artificial a la 

badia de Nagasaki construïda per evitar els estrangers sobre sòl japonès. En aquest període 

d’aïllament i de fort control social per part d’una elit de guerrers samurais, la capital fou transferida a 

Edo, l’actual Tòquio, que es va convertir en una de les ciutats més poblades del món. A principis del 

segle XVIII superava el milió d’habitants. 

 

 

 
 

Tokugawa Ienobu, Escola  Kano, s. XVIII. Tokugawa Memorial Foundation 
 

 



 
 

 
 

Escaramussa entre els exploradors holandesos i els maorís, I. Gilsemans, 1642 (Nationaal Archief, Denmark) 

 
Els dominis americans de Castella i de Portugal. El 1494, el tractat de Tordesillas, arbitrat sota 

mediació papal, havia fixat el meridià que passa a 370 llegües a ponent de Cap Verd com a límit legal 

entre espanyols (oest) i portuguesos (est) per a l’ocupació dels territoris que s’anaven descobrint. Des 

d’aleshores, la Corona de Castella havia dominat les civilitzacions dels asteques i dels inques, havia 

colonitzat grans extensions, de Califòrnia a la Patagònia, i havia endegat l’explotació de mines d’or i de 

plata, com ara les de Zacatecas (Mèxic) i Potosí (a l’actual Bolívia). Mentrestant, els portuguesos 

s’havien fet forts al Brasil —sobretot després de la descoberta de Minas Gerais el 1695— i havien 

entrat en conflicte amb Espanya pel Paraguai i el riu de la Plata. 

 

 
 

Mapa de Lima, 1687, Archivo General de Indias 
 

 

Les incursions americanes de França, Holanda i Anglaterra. La cursa per controlar les riqueses 

d’Amèrica va portar diverses potències europees a aquelles costes, fent recular, tant com convingués, 

la població nadiua. Els francesos van dirigir-se a principis del segle XVI cap al sud a la Guaiana i cap al 

nord al Quebec—on van crear la Nova França— i, més tard, cap a la vall del Mississipí. Els suecs i els 

holandesos —aquests últims hi van establir un llarg rosari d’assentaments— aviat van topar amb els 

anglesos, que havien fundat Nova Anglaterra i que, a través de les companyies de Virgínia, van anar 

ocupant des del 1606 tota la façana atlàntica d’Amèrica del Nord. 

 



 
 

 
 

De Nieu Amsterdam a New York. (New York Public Library) 

 
El Carib, epicentre de les tensions. En el trànsit del segle XVII al segle XVIII, el Carib era un espai molt 

rellevant en l’economia i la geopolítica mundial. S’hi produïen matèries primeres molt sol·licitades a 

Europa com ara el sucre, el tabac, el cafè i els tints; hi arribaven els vaixells carregats d’esclaus africans 

per treballar a les mines i a les plantacions, i hi circulaven les expedicions amb metalls preciosos que 

provenien d’Amèrica del Sud i de Mèxic. El control d’Amèrica va ser una qüestió important en la 

Guerra de Successió al tron espanyol. 
 

  

 b) La configuració de l’Europa moderna 

 

L’Europa de mitjan segle XVII era l’epicentre d’un sistema mundial connectat a través del comerç i amb 

un pes creixent de la burgesia mercantil. Sacsejada encara pels conflictes religiosos i en plena 

transformació de les ments per la revolució científica, es redefinia políticament amb la consolidació de 

les monarquies absolutes, al preu de desarticular les institucions heretades de la baixa edat mitjana. La 

necessitat de finançar les guerres, per a les quals calia pagar tropes mercenàries, sovint d’origen 

estranger, va contribuir al creixement de l’aparell estatal i a l’interès per promoure la riquesa del 

regne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Port d’Amsterdam, s. XVII  
 (Bibliothèque Nationale de 

France) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ratificació del tractat de Münster, J. Suyderhoef, 1648 (Rijksmuseum Amsterdam) 

 

 c) Equilibris continentals 

 

A finals del segle XVIII, l’equilibri entre potències traçat per la pau de Westfàlia s’esquerdava per 

diferents punts alhora. Al nord, els xocs entre les expansives Suècia i Rússia eren constants, mentre 

Polònia-Lituània es debilitava i Prússia s’afermava. Al sud-est, els Habsburg pugnaven per eixamplar els 

seus dominis cap a Hongria, aprofitant la debilitat de l’Imperi otomà, en lluita amb Rússia pel mar 

Negre. A l’Atlàntic, els holandesos es resistien a acceptar l’hegemonia creixent dels anglesos. I al 

continent en general les mirades estaven posades en França, la reforçada potència europea, i en els 

canvis geopolítics que podien produir-se quan Carles II morís sense fills i s’hagués de decidir la 

successió als territoris que posseïa la corona espanyola. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Retrat de Lluís XIV, J. Rigau-Ros, còpia, s. XVIII 
 (Museo  Nacional del Prado) 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 d) 1701, Europa en armes 

 

L’enfrontament de França amb Àustria i Anglaterra per la influència a Europa i pel control de territoris 

a Amèrica, respectivament, venia de lluny i feia poc que havia esclatat en la Guerra dels Nou Anys 

(1688-1697). L’hostilitat va renéixer quan Lluís XIV va anunciar el 16 de novembre del 1700 que 

acceptava la Corona espanyola per al seu nét, Felip V. L’emperador Leopold I ambicionava el tron 

espanyol per al seu fill Carles, però, per revertir la situació, li calien aliats. En un primer moment, 

Anglaterra no es mostrava disposada a la guerra si no perillava el seu comerç amb l’Amèrica espanyola 

i Holanda no volia desestabilitzar els Països Baixos espanyols, que la protegien davant el poderós 

exèrcit francès. Tot va canviar poc després. 

 

 

                                       
 

Retrat de Felip V; oli sobre tela del pintor Joan Revilla, 1701 (Paeria de Cervera; foto CRBMC) i retrat de 
l’arxiduc Carles d’Àustria, anònim català, primer quart segle XVIII (Arxiu-Biblioteca Episcopal de Vic) 

 

 

e) Catalunya, cruïlla internacional 

 

El final de la Guerra dels Segadors (1640-1652) no va resoldre la falta de sintonia entre la monarquia i 

Catalunya. També el sentiment antifrancès era molt viu després de l’amputació del Rosselló i la 

Cerdanya (1659) i de la Guerra dels Nou Anys, amb el setge i la captura de Barcelona el 1697. A les Corts 

del 1701, Felip V havia jurat les constitucions catalanes i havia concedit el port franc i la llibertat de 

comerç amb Amèrica. Tres anys després, però, els incompliments reials i l’autoritarisme del virrei 

Velasco havien estès la desafecció. Aquest clima va afavorir la formació d’un partit austriacista amb 

homes de negocis, nobles i propietaris rurals que van veure en la implicació directa de Catalunya en el 

conflicte europeu una oportunitat per afermar el constitucionalisme. 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànol de Barcelona, segles XVII –XVIII (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     La flota aliada prenent Barcelona el 1705, W. Rayner, 1738, (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

Arribada a Barcelona de la princesa Elisabet Cristina de Brunsvic l’1 d’agost del 1708, 
P.Decker, J. Wolff i I. A. Corvinius, 1720, detall (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

  
 
 f) Barcelona, l’últim bastió 

 

El conflicte no va evolucionar com a l’estiu del 1705 s’esperava. Els aliats controlaven els territoris 

hispànics a Itàlia i els Països Baixos, però després dels èxits inicials, que van portar l’arxiduc Carles III 

dues vegades fins a Madrid, l’exèrcit borbònic consolidava cada dia més el seu domini peninsular. La 

guerra s’allargava i els austriacistes reculaven cap a Catalunya. L’arribada dels tories, partidaris de la 

pau, al Parlament britànic el 1710, i la mort de l’emperador Josep I l’abril del 1711 van acabar d’alterar 

els equilibris. Al setembre, l’arxiduc deixava Barcelona per coronar-se com a emperador Carles VI. 

L’any següent, Anglaterra i França signaven un armistici i començaven les converses de pau a Utrecht. 

La guerra, mentrestant, prosseguia a Catalunya. 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
S
e
tge de Barcelona de 1713-1714, J. Rigaud, 1714 (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona) 

 
 

 g) Europa i el món, tan lluny i tan a prop 
 

Fins a la pau de Viena del 1725, tant els exiliats com els austriacistes de l’interior tenien l’esperança 

que una nova conjuntura internacional propiciés el restabliment de les constitucions de Catalunya. 

Mentrestant, la societat maldava per redreçar-se malgrat la duresa de les condicions polítiques i 

fiscals, traient partit de les habilitats i els vincles de temps anteriors i del pes específic que tenia 

Barcelona. La Companyia Nova de Gibraltar havia mostrat un camí. L’impuls mercantil aviat va anar 

acompanyat pel manufacturer en l’afany per situar-se en el concert mundial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuscrit de les Narraciones históricas, F. de Castellví. Österreichisches Staatsarchiv: - Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv (ÖStA) 

 
 
 

 



 
 

 

1.5 Epíleg:   

 

1714: el món 
A l’alba del segle XVIII, Europa en conjunt havia patit un trasbals notable pels conflictes al nord, a l’est i 

al sud del continent. La Guerra de Successió fou el de més transcendència i van sortir-ne modificats 

tant l’esbós dels estats moderns establert a Westfàlia com els vincles amb els altres continents. 

Les ciutats i les potències marítimes de l’Atlàntic del Nord es van posar al capdavant en el panorama 

mundial, interferint cada cop més en les construccions polítiques africanes, reformulant els tractes 

amb els dominis d’Amèrica i competint per Àsia, sobretot a l’Índia. Mentrestant, Xina es mostrava com 

una potencia expansiva i el Japó s’aïllava en una via pròpia. 

Els catalans, després del 1714, es troben en una posició de subordinació política i cultural, però amb 

prou capacitats pròpies per emprendre, amb Barcelona al capdavant, un camí de modernització 

reeixit. El record de les constitucions i les institucions abolides no fou tan sols nostàlgia, sinó també 

llavor de futura renaixença. 

 
2. ALTRES FORMATS 
 
2.1 Visites comentades 

Visites comentades 
Visites guiades d’una hora aproximada de duració que condueixen el  visitant pels diferents àmbits  i 
l’endinsen en aquesta nova visió mercantil i marinera d’una època que sempre s’havia explicat en clau 
territorial i política. 
4 i 18 de gener, 1 i 15 de febrer, 1 i 15 de març, 5 i 19 d’abril, 3 i 17 de maig (cada primer i tercer 
dissabte de mes), a les 12 h, 5,10 € . 
 
L’exposició vista des del comissariat 
A càrrec de Clàudia Pujol, dimecres 15 de gener de 2014, a les 18.30 h, 7,35 € 
A partir del mes de febrer hi haurà altres visites a càrrec dels altres assessors de l’exposició. Per a més 
informació consulteu el web.  

 

2.2 Itineraris urbans 
La ruptura de 1714. Del Consell de Cent a l’Ajuntament borbònic 
Itinerari urbà que mostra les transformacions polítiques, econòmiques, socials i urbanes a 
conseqüència de la desfeta de 1714 i com, malgrat la reduïda voluntat de capitalitat de Barcelona, la 
iniciativa d’artesans i comerciants de teixits féu possible la transformació d’una ciutat manufacturera 
en una ciutat industrial capdavantera. 
Dissabtes 25 de gener, 22 de febrer, 22 de març, 26 d’abril i 24 de maig del 2014 (cada 4r. dissabte de 
mes),  de les 10.30 a les 13.30 h, 8,45 €.  

 
2.3 Cicle de conferències 

Barcelona, Catalunya i el Món del 1714 
Cicle de conferències març-abril 2014, precedides de visites comentades a l’exposició: 

 

 El constitucionalisme català del segle XVII i les Corts de 1702, a càrrec d’Eva Serra (UB). 

 El mirall del mercantilisme europeu. Narcís Feliu de la Penya, a càrrec d’Andrea Ricci. 

 La innovació cultural a la cort de Carles III a Barcelona, a càrrec de Joan Ramon Triadó Tur (UB). 

 La Guerra de Successió des de l’Hospital de Santa Creu, a càrrec d’Adrià Cases. 

 



 
 

 

 2.4 Seminari 

Carles III i la projecció de Barcelona a Europa. Música i política, 1705-1713 

Xarxes i repertoris musicals entre Barcelona-Viena-Nàpols-Madrid-Lisboa 

Dijous 24 de abril de 2014, Sala de Martí l’Humà,  

Coordinadora: Tess Knighton (ICREA/ CSIC) 

L’objectiu d’aquest  seminari és aprofundir en el coneixement de les xarxes musicals que es creen 

entre Barcelona i altres capitals europees les primeres dècades del segle XVIII, i els repertoris musicals  

que van resultar d’un moment històric –com la Guerra de Successió– de tanta transcendència per al 

desenvolupament de les arts. La presència de la cort de Carles III a Barcelona va comportar la 

introducció de nous gèneres musicals i l’europeïtzació dels compositors i els intèrprets dels cercles 

cortesans.  També va suposar un canvi radical del model de mecenatge musical.  

Hi intervindran: Juan José Carreras (Universidad de Zaragoza),  especialista en la música espanyola del 

segle XVIII; Álvaro Torrente (Universidad Complutense, Madrid),  expert en el gènere del villancico i en 

la relació entre música i política a final segle XVII i principi del XVIII; Andrea Sommer-Mathis 

(Universität Wien), autor d’un estudi sobre les connexions musicals entre Barcelona  i Viena durant el 

regnat de Carles III i José María Domínguez (Universidad de La Rioja) que acaba de publicar un llibre 

sobre el mecenatge musical entre la noblesa en època de Carles III  i parlarà de les relaciones musicals 

entre Nàpols i Barcelona.  

2.5 Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni 

Els mesos de febrer i març els diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni dedicaran algunes sessions a 

aspectes relacionats amb el període que tracta l’exposició.  

2.6 MUHBA Llibrets de sala, 15  

Dins la col·lecció MUHBA Llibrets de Sala, s’ha editat el núm 15, El Món del 1714. A l'entorn de 

Barcelona 

Un llibre de 56 pagines, en format 15 x 21 cm. Els textos i la selecció d’imatges ha anat a càrrec de 

Clàudia Pujol, la revisió general a càrrec de Joan Roca i el disseny i la maquetació és obra d’Andrea 

Manenti. El llibret es vendrà al preu de 5 € i estarà disponible en català, castellà, anglès, francès, 

alemany i neerlandès. 

Adjunt trobareu un enllaç a una versió en baixa resolució de 3 MB, i una en resolució mitjana de 10 MB 

dels llibrets en català, castellà i anglès: 

Català: 

3 MB: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/el_mon_del_1714.pdf 

10 MB: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/el_mon_del_1714_web.pdf 

Castellano: 

3 MB: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/el_mundo_de_1714.pdf 

10 MB: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/el_mundo_de_1714_web.pdf 

English: 

3 MB: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/the_world_of_1714.pdf 

10 MB: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/the_world_of_1714_web.pdf 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/el_mon_del_1714.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/el_mon_del_1714_web.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/el_mundo_de_1714.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/el_mundo_de_1714_web.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/the_world_of_1714.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9261042/expo1714/the_world_of_1714_web.pdf


 
 

 

2.7. Exposició a la capella de Santa Àgata 

Monestirs en temps de guerra. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona, 1701 – 

1718 

Una visió de la guerra de Successió, i singularment dels setges de Barcelona, des de l’òptica de dues 

comunitats religioses que van viure la contesa bèl·lica des de la primera línia, atès que els seus 

respectius monestirs estaven situats a tocar dels baluards de Santa Clara i de Sant Pere, escenaris clau 

del desenllaç final del setge de Barcelona. L’exposició aporta una visió sintètica dels dos monestirs 

abans de la guerra de Successió, presenta els seus avatars durant el conflicte i els setges a Barcelona i, 

finalment, mostra els mecanismes de les dues comunitats per reconstruir i tornar a la vida monàstica 

que els era pròpia. 

Exposició prevista de juny a octubre del 2014, a la capella de Santa Àgata. 

Les conferències i jornades relacionades amb aquesta exposició les trobareu  al web. 

 
 

3. Crèdits del projecte El Món del 1714. A l'entorn de Barcelona 
 

Organització i producció 
MUHBA - Museu d’Història de Barcelona 
Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 
 

Direcció del projecte 

Joan Roca i Albert 

Comissariat 

Clàudia Pujol 

Coordinació del projecte  

Mònica Blasco  

Coordinació de l’exposició 
Iris Garcia Urbano 

Arquitectura i disseny gràfic 
Andrea Manenti 

Recerca i documentació 
Xavier Cazeneuve 

Assessors  

Josep L. Alay, Joaquim Albareda, Agustí Alcoberro, Àngel Casals (adjunt al comissariat), Adrià Cases, Jordi 

Creus, Albert Garcia Espuche, Ramon Grau, Ferran Iniesta, Javier Laviña, Alex Sánchez i Francesc Serra 

 

Audiovisual Els fils del món, 1650-1750  

Guió: Clàudia Pujol i Joan Roca        

Recerca i Documentació: Albert Cubeles 

Realització i postproducció: Enric Juste i Noé 

 

 

 



 
 

 

 

 

Audiovisual Catalunya en la guerra de Successió, 1705-1711  

Guió: Clàudia Pujol, Xavier Cazeneuve i Mònica Blasco     

Documentació: Xavier Cazeneuve i Pere Julià 

Realització i postproducció: Batabat 

Audiovisual Barcelona i la cort de Carles III. Crònica de Gemelli Careri 

Guió i documentació: Xavier Cazeneuve i Mònica Blasco   

Realització i postproducció: Wasabi SL 

Interactiu Crònica de guerra des de l'Hospital de la Santa Creu  

Recerca i documentació: Adrià Cases 

Producció: Francesco Manenti 

Llibret El món del 1714. A l'entorn de Barcelona 

Text i selecció d'imatges: Clàudia Pujol 

Revisió general: Joan Roca 

Disseny i maquetació: Andrea Manenti 

 

Muntatge  
Croquis 

Restauració de peces 
Margarita Alcobé, Clara Alibés i Domènec Palau 

Conservació preventiva  

Lídia Font, Anna Lázaro i Carla Puerto 

Transport d’originals  

TTI Tècniques de Transports Internacionals 

Emmarcat 

Acutangle SL, Cuadros Velázquez, Decograf 

Fotografies 

Pep Parer, Enric Gràcia i Nici Wolf 

 

Revisió lingüística i traduccions 

Líniazero edicions i comunicació i Caplletra 

Assessorament idiomes del món 

Miguel Peyró 

Maquetació idiomes del món 

Marta Galí i Marta Oristrell 

Coordinació editorial 

Maria José Balcells i Ana Shelly 

Gestió de drets d’imatge 

Iris Garcia Urbano, Marta Iglesias Urbano i Jaime Irigoyen 

Gestió d’assegurances 
Marsh S.A., Wiener Städtische i GDS Risk Solutions 

 

  



 
 

 

 

 

Programació i activitats  

Teresa Macià, Clàudia Pujol i Elisenda Curià 

Educació 

Gemma Bonet i Imma Masdevall 

Visites i itineraris 
Fragment. Serveis Culturals S.L 

 

Comunicació 

Àngels Bertran 

Promoció 

Aurora de la Rosa 

 

Suport a la gestió 

Eulàlia Cartró 

Atenció al públic 
Carles Mela i Ilíadas Team 

 
Seguretat  
Senén Vallès i Punto y Control S.A. 

Manteniment 

Enrique Alonso i Gregorio Aranda 

 

Prestadors de les obres exposades  

Amsterdam Museum, Archives du Ministère des Affaires étrangères, Archivo General de Indias, Archivo 

General de Simancas, Archivo Histórico Nacional, Arxiu - Biblioteca Episcopal de Vic, Arxiu Històric de la 

Ciutat de Barcelona, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Col·legi de Notaris de Catalunya, 

Biblioteca de Catalunya, Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Biblioteca - Museu 

Víctor Balaguer, Biblioteca Nacional de España, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Cartoteca de Catalunya - 

Institut Cartogràfic de Catalunya, Centre de Documentació i Museu Tèxtil, CRAI - Biblioteca de Reserva 

(Universitat de Barcelona), Col·lecció Pere Julià, Fundació Museu d’Història de la Medicina de Catalunya 

– Fons Dr. Carles Hervàs i Puyal, Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Arxiu Històric, 

MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya, Musée National des Arts Asiatiques Guimet, Museo 

Fournier de Naipes de Álava, Museo del Ejército, Museu Comarcal de Cervera, Museu de Cultures del 

Món - Col·lecció Folch, Museu d’Història de Barcelona, Museu d'Història de Sabadell, Museu Frederic 

Marès, Österreichisches Staatsarchiv - Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Patrimonio Nacional, Reial Monestir 

de Santa Maria de Pedralbes, Rijksmuseum Amsterdam, Westfries Museum 

 

 
Agraïments 
Carme Aixalà, Jesús Ansón, Elisenda Ardèvol, Caroline Arhuero, Rossend Arqués, Cees Bakker, Nathalie 

Bazin, Isabel Bennasar, Carme Bergés, Richard Boidin, Ricard Bru, Paloma Callejo, Sílvia Carbonell, Romà 

Casanova, Lluïsa Casas, Anna Castellano, Joan Comasòlivas, Juan Carlos de la Mata, Taco Dibbits, 

Friedrich Edelmayer, Roser Enrich, Elisa Esteban, Sara Fajula, Francesc Xavier Fernández, Marc Ferran,  

 



 
 

 

 

Adelaida Ferrer, Helga Ernestine Fichtner, Anna Figueres, Manel Forcano,  Falia González, Fundació 

CIMA, María José Gonzalvo, Miquel S. Gros, Ana Hernández, Francesc Xavier Hernàndez Cardona, 

Andrea Hofmann, Antonio Izquierdo, Amalia Jiménez, Elena Jiménez, Thomas Just, Pere Julià, Isabel 

Juncosa, Kathrin Kininger, Sophie Makariou, Eduardo J. Marchena Ruiz, Janneke Martens, Lourdes 

Martín, Miren Edurne Martín, Pablo Martínez, Norbert Middelkoop, Jaume Miranda, Carme 

Montaner,Céline Morisseau, Isabelle Nathan, Bas Nederveen, Yannick Nexon, Ernest Ortoll, Laureà 

Pagarolas, Eva Pascual, Eduardo Pedruelo, Mar Pérez, Oriol Portabella, Cristina Portell, Yves Peyré, Joan 

Quintana, Manuel Ravina, Eduard Riu-Barrera, José Rodríguez-Spiteri, Jordi Rodó, Mireia Rosich, Itziar 

Ruiz de Erentxun, Pilar Salmerón, Carme Sandalinas, Ana Santos, Jordi Savall,  Inge Jolijn Schoone, 

Eugènia Serra, Josep Serra, Marc Serra, Carmen Sierra, M. Dolors Soriano, Paul Spies, Xavier Tarraubella, 

Alicia Torres, Manel Trias Folch, Josep Maria Trullén, Gemma Valls, Luc Vandenhende, Alice van der 

Wiel, Cindy van Weele, Neus Verger, Joaquim Vicente, Roser Vilardell, Alfons Zarzoso, Miguel Zugaza 

 

4. Patrocinadors 

 

    
 
 
Patrons benefactors: El Periódico, Aigües de Barcelona, Abertis, Siemens, Gas Natural Fenosa, Repsol. 
Patrons institucionals: Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, Consell Econòmic i Social de 
Barcelona, Ateneu Barcelonès, Sport-Cultura Barcelona, Associació Consell de Cent, Institut Europeu de la 
Mediterrània, Fundació Centre Internacional de Música Antiga, Associació Enginyers Industrials de 
Catalunya. Associats: IGUZZINI Amics: Canon, Grup Julià. 

 

 5. Contacte 

Aurora de la Rosa 
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) 
Baixada de la Llibreteria, 7 
08002-BARCELONA 
Tel: 93 256 21 35 
Email: arosa@bcn.cat 
 

6. Imatges 

A través de la plataforma eicub us podeu descarregat el dossier i les imatges:  
http://tinyurl.com/MUHBA1714 

http://tinyurl.com/MUHBA1714

