
     
 

 

 

 
NOTA d’AGENDA 

 
 

El Museu d’Història de Catalunya celebra la Diada amb una jornada 
de portes obertes i activitats especials 
 
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, divendres 11 de setembre el Museu 
d’Història de Catalunya celebra una jornada de portes obertes i proposa un ampli programa 
d’activitats.  

 

Visita guiada 'La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre de 1714' 

L’11 de setembre celebrem la Diada Nacional de Catalunya en record de la capitulació de 
Barcelona en aquesta data de l'any 1714, que posava fi a la Guerra de Successió i 
suposava l'abolició de les constitucions i institucions catalanes. Per tal de recordar aquest 
moment clau de la nostra història, el Museu oferirà una visita guiada a les sales de l'Època 
Moderna que en parlen. La visita és gratuïta i s’oferirà fins a les dues del migdia cada 30 
minuts.  

 
Visita guiada a l’àmbit de l’Època Moderna. MHC (Foto Pep Parer) 

 

‘El museu la balla’: danses del segle XVIII amb la companyia Xuriach 

Les danses i músiques del segle XVIII ompliran la terrassa del Museu durant el matí. Amb 
les vistes de la ciutat de Barcelona de fons, veurem com les danses que es ballaven 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. La desfeta de 
la Guerra de Successió, però, va accelerar la substitució de l’estil vell de ballar pel nou, 
sobretot als “saraus” dels salons aristocràtics de la ciutat. Es tracta d’un espectacle 
participatiu de dansa antiga, obert al públic de totes les edats, que alterna la demostració 
amb el taller, a càrrec de la companyia Xuriach. 



     
 

 

 

   
Nit dels museus 2015 al Museu d’Història de Catalunya. MHC (Foto Pep Parer) 

 

S’exposa la bandera estelada més antiga que es conserva 

L’11 de setembre de 1915, davant de l’estàtua de Casanova, la Unió Catalanista va lliurar 
aquesta estelada als voluntaris catalans que havien anat a combatre en el primer gran 
conflicte mundial del segle. Finalitzada la guerra, l’estelada fou lliurada al doctor Josep Solé 
i Pla, impulsor de la campanya a favor dels voluntaris catalans, i els seus descendents l’han 
conservat fins ara, que s’ha integrat a la col·lecció del Museu d’Història de Catalunya. És 
l’estelada més antiga que es conserva i té un alt valor històric i simbòlic. Des de dimarts, es 
pot visitar a la segona planta del Museu en l’espai dedicat al programa 'El Museu 
presenta...'. 

 

Visita lliure i gratuïta a totes les sales del museu i a les exposicions en curs: 

 Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf. L’apassionant testimoni del 
fotògraf català que va sobreviure a l’internament al camp nazi de Mauthausen i en 
va retratar l’alliberament. ÚLTIMS DIES, fins al 18 d’octubre. 

 Fugint de l’Holocaust. Catalunya i els refugiats jueus de la Segona Guerra 
Mundial. La història desconeguda de milers de jueus i jueves que escaparen de 
l’holocaust travessant el Pirineu català durant la Segona Guerra Mundial. ÚLTIMS 
DIES, fins al 18 d’octubre. 

 El temps dels almogàvers. La crònica de Ramon Muntaner. Una evocació de 
l’època en què la Corona d’Aragó era una potència mediterrània, seguint el fil 
conductor de la crònica escrita per l’aventurer català Ramon Muntaner (1265-1336). 

 

Nota: L’horari del Museu divendres 11 de setembre és de 10 a 14.30 h. Totes les activitats 
són gratuïtes i no cal fer reserva prèvia. 

 
 

 

Més informació: 
www.mhcat.cat 
 
Contacte: 
 

Irene de Pedro Llorente 
93 225 47 00 | 658 472 610 
idepedro@gencat.cat  
 
 

 


