
Amb l’escriptor Jordi Peñarroja, autor, entre d’altres, del llibre Barcelona: Sentir 
l’onze de setembre 1714-2014 (Vol.I) i Edificis viatgers de Barcelona (Llibres de 

l’Índex, 2007) descobrirem la història de la ciutat de Barcelona al 1640 
en el context de la Guerra de Separació.

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, 8 
de MARÇ de 

2008

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  3275 21 2200076323

RUTES HISTÒRIQUES

BARCELONA 1640. 
LA CIUTAT DE LA GUERRA DE SEPARACIÓ
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Sortida a les 10:00 
hores del matí

Plaça de l’Angel 
(Via Laietana / Jaume I)

Barcelona i el Principat de Catalunya pateixen al segle XVII les con-
seqüències de l’absentisme d’un rei que ha esdevingut estranger. La 
guerra de Separació és inevitable i serveix d’assaig general per a la 
guerra de Successió... 
 Però com és la Barcelona de 1640? Lluny de demostrar-se decadent, 
com ens han volgut fer creure, és una capital rica que ha ampliat la seva 
foneria de canons i està ben artillada. És també una ciutat gelosa de 
les seves constitucions i decidida a defensar-les. Una ciutat moderna 
i avançada, amb teatre, universitats pública i privada –dels jesuïtes–, 
hospital general (des de 1401), maternitat (des del segle XIV), hospici 
(des del segle XVI), gremis curosos de la qualitat i competivitat inter-
nacional dels seus productes... Resumint: un important centre polític, 
intel·lectual, religiós, artístic, industrial, comercial i militar. També una 
ciutat amb camps treballats fora muralles i horts dins del perímetre 
emmurallat, regats amb sínies i hortolans amb gremi propi.


