
Amb l’escriptor Jordi Peñarroja, autor, entre d’altres, del llibre Edificis viatgers 
de Barcelona (Llibres de l’Índex, Barcelona, 2007), coneixerem els indrets del 
barri de la Ribera relacionats amb la defensa de les llibertats catalanes al 1714.

El patrimoni històric del nostre país és molt ric 
però desconegut per la gran majoria dels catalans. 

La Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya, 
amb la col·laboració de professionals 
experimentats i de prestigi reconegut, 

duu a terme un seguit de rutes històriques 
per tal de divulgar-lo i potenciar el seu valor.

DISSABTE, 24 de NOVEMBRE de 2007
RESERVA LA TEVA PLAÇA

al Centre Comarcal Lleidatà
933 182 788  -  656 878 783

7,00 €
6,00 € socis FEHC i C.C.Lleidatà

Forma de pagament: transferència al 
c/c: 2100 2903 61 0200117041 

RUTES HISTÒRIQUES

Properes rutes:
- 1714 Barri de Sant Pere
- 1714 Ciutadella
- Edificis viatgers de Barcelona
- Cardona

Diem, encara que sigui mentida, que la guerra de Successió té el punt final l’Onze de 
Setembre de 1714. Malgrat les tones d’oblit que s’han abocat i s’aboquen encara  sobre 
el país, la memòria històrica va molt més enllà de 1936 i passejar avui per determinats 
indrets de Barcelona ens porta fins l’Onze de Setembre de 1714 i ens el fa sentir aquells 
combats i les seves conseqüències.
 La memòria és present. I per això podem sentir a prop l’eco de la cridòria de la bu-
llanga vuitcentista, que ressona encara, i descobrir la mòbil nuvolada del fum pudent 
de les velles locomotores. Més enllà ens plantem al lloc de pas dels bastaixos traginant 
mercaderies del port i sentim les olors i els renecs que els acompanyen. Al nas i la gola 
notem la picor acre del salnitre de la pólvora cremada i ens arriben els crits dels nostres 
oficials animant-nos a la defensa de les nostres Constitucions i Llibertats. 
 Barcelona és espai de la memòria i escenari de l’Onze de Setembre. I molt particu-
larment uns llocs del barri de Ribera, que són alhora tan coneguts com ignorats.

Jordi Peñarroja

BARCELONA, 1714 BARRI DE LA RIBERA

Sortida a les 10:00 hores del matí
Pla del Palau (Restaurant 7 Portes)
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