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Barcelona 1714. Escenaris de la Guerra de Successió 

Aquesta activitat és una passejada pels escenaris de la Guerra de Successió a Barcelona per 
tal 

d’explicar els canvis que va patir la ciutat a partir del conflicte i les conseqüències que tingué 

l’abolició de les constitucions i les institucions pròpies del Principiat. Al llarg del recorregut 
visitarem els indrets on es produí el setge, que es prolongà durant catorze mesos i culminà 
l’11 de setembre de 1714 amb l’assalt de les tropes borbòniques comandades per Felip V. 
Urbanísticament, la repressió sobre la ciutat de Barcelona es materialitzà en la construcció de 
la ciutadella militar l’any 1715, que provocà l’enderrocament de gran part del barri de la 
Ribera. 

Edat: Adreçada a primària, secundària, batxillerat i formació d’adults 

Durada: 2 hores. 

Material necessari: L’educador proporcionarà tot allò necessari per a la correcta execució 
de 

l’activitat i adaptarà els continguts i el discurs en funció de la franja d’edat. 

1. Quins continguts estructuren l’activitat? 

El recorregut ofereix una visió de la Barcelona del 1714 tot centrant-se en els fets i també en 

aspectes de la vida quotidiana. La passejada pot variar en funció del ritme del grup classe, 
dels seus coneixements previs i del grau de cansament que pot sorgir al llarg del recorregut. 

A tall orientatiu, els possibles indrets a visitar són: 

· Sortida del MHCAT: és el punt de sortida per situar als alumnes en el temps i en l’espai 

del recorregut per la Barcelona del 1714. 

· Monument General Moragues: en aquest emplaçament situem la ciutat emmurallada, la 

porta de mar i parlem de l’execució del general Moragues. 

. Baluard: 
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· Pla de Palau: Lloc de màxima representació política al principat durant el conflicte bèl·lic ja 
que s’hi ubicava el Palau Reial, residència de l’Arxiduc d’Àustria, el qual fou destruït per un 
incendi l’any 1875. Davant del Palau, s’hi situa la Llotja de Mar, lloc on es dugueren a terme 
les primeres representacions operístiques en motiu de la boda reial. El palau reial estava unit 
a Santa Maria del Mar per un passadís elevat. 

· Santa Maria del Mar: és on es va casar l’arxiduc Carles i era la capella Reial 

· Fossar de les Moreres: Expliquem què és aquell indret i també podem parlar de què 

configura ara. Ens serveix per entendre el concepte d’espai de memòria. 

· Passeig del Born/ Recinte del Born: Des d’aquest espai expliquem una de les 

conseqüències més importants que va tenir el conflicte dins l’estructura de la ciutat amb 

l’enderrocament del barri de la Ribera. 

· Parc de la Ciutadella: Espai que ocupà l’antiga ciutadella militar feta aixecar per ordre de 

Felip V a partir de 1715 com a element de repressió per tal de sotmetre els catalans a 

l’obediència borbònica. Per a la seva construcció es feu enderrocar gran part del barri de 

la Ribera. Dins el seu recinte es conserven, encara avui, algunes de les seves edificacions 
 

               
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 


