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JORNADA

INSCRIPCIONS
Termini
Del 5 de maig al 6
de juny de 2014

Fonts documentals
per a l’estudi
del període de la
Guerra de Successió
a Barcelona

Inscripció gratuïta

Formalització
Cal formalitzar la
inscripció a la Secretaria
de la Jornada a través del
telèfon: 93 256 22 55,
fax: 93 317 83 27
o correu electrònic:
shb@bcn.cat

Portada: Attaque et Logement du Chemin Couvert (fragment). Gravat de Jacques Rigaud. 1732?. AHCB

Places limitades

11 de juny de 2014
Coordinador:
Xavier Tarraubella i Mirabet

Amb el patrocini de:

11.06.14
Moltes de les nostres institucions conserven en els
seus arxius documentació d’interès per a l’estudi de la
història de Barcelona durant els primers anys del
segle XVIII i, més concretament, relacionada amb els
efectes a la ciutat de la guerra de Successió a la corona
espanyola. I són nombrosos els historiadors i estudiosos d’aquest període que han utilitzat les diferents
fonts documentals a l’abast per avançar en el coneixement i la divulgació d’aquest moment fonamental de
la nostra història.
En el marc de la commemoració del Tricentenari de la
caiguda definitiva de Barcelona a mans de l’exèrcit
francoespanyol, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, amb la col·laboració de la Fundació Noguera, vol
contribuir amb aquesta jornada a donar a conèixer als
interessats i als ciutadans en general algunes de les
fonts documentals existents relacionades amb el
període del conflicte, unes de més conegudes i altres
de més amagades, com també els seus continguts
informatius i les seves possibilitats d’aprofitament
històric.
Amb aquesta finalitat, el programa incorpora, d’una
banda, la presentació de diferents tipus de documentació -municipal, notarial, corporativa, eclesiàstica,
assistencial, personal o impresa-, la qual permetrà
conèixer el període de la guerra de Successió a Barcelona des de diferents perspectives. I, de l’altra, introdueix visions temàtiques específiques en relació a les
seves possibilitats d’ús històric: els efectes de la guerra
en la reforma institucional del govern municipal, la
vida quotidiana, la presència militar, la utilització de
la premsa o els diferents setges que pateix la ciutat
durant aquells anys.
Així, la convocatòria d’aquesta jornada per part de
l’Arxiu Històric de la Ciutat pretén esdevenir una
aportació específica i singular, atès el seu marcat
perfil arxivístic i documental, al programa d’activitats organitzades per l’Ajuntament de Barcelona amb
motiu del Tricentenari 1714-2014.

Tarda

Matí
09.00 h

Inauguració
Toni Soler, comissari dels actes del
Tricentenari; Joaquim Borràs, arxiver en Cap
de l’Ajuntament de Barcelona;
Xavier Tarraubella, director de l’AHCB
i coordinador de la jornada

09.30 h

Guerra i reforma institucional
en la documentació del Consell de Cent
Josep M. Torras i Ribé, Universitat de
Barcelona

10.00 h

Sobre les fonts documentals de la
“vida quotidiana” a Barcelona (1691-1725)
Albert Garcia Espuche, historiador

10.30 h

Dues corporacions barcelonines durant la
guerra de Successió: els notaris de la ciutat
i reials a través dels seus arxius col·legials
Vicenç Ruiz Gómez, Arxiu Històric de
Protocols de Barcelona

11.00 h

Debat

11.30 h

Descans

12.00 h

Una parròquia assetjada: la documentació
de la Reverenda Comunitat de Santa Maria
del Pi
Jordi Sacasas, Arxiu Parroquial de Santa
Maria del Pi

12.30 h

Els efectes de la guerra de Successió
en una comunitat monàstica:
la documentació dels Carmelites Descalços
Mercè Gras, Arxiu dels Carmelites Descalços
de Catalunya i Balears

13.00 h

La presència militar a la ciutat a partir de la
documentació de l’Hospital de la Santa Creu
Adrià Cases Ibáñez, historiador

13.30 h

Debat

16.00 h

Gasetes i relacions: la utilització de
la premsa en un context de guerra
Xevi Camprubí, historiador i periodista

16.30 h

Una crònica gràfica dels setges de
Barcelona: plànols i gravats del fons
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona
Santi Barjau, Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona

17.00 h

Els setges de Barcelona de 1705 i 1706
a través de les cròniques de la guerra
de Successió
Rosa M. Alabrús, Universitat Abat Oliva
CEU

17.30 h

Cròniques i dietaris personals
del setge de Barcelona de 1713-1714
Agustí Alcoberro, Universitat de
Barcelona

18.00 h

Debat i cloenda

