
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, 19 
d’ABRIL 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 1641 
LA CIUTAT DE LA GUERRA DE SEPARACIÓ (3)

LA BATALLA DE MONTJUÏCH
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Sortida a les 10:00 
hores del matí

Plaça d’Espanya
vora la torre veneciana 

de la dreta 
(mirant a Montjuïc)

A la història militar de Barcelona hi ha dos “26 de gener”: 1939 i 1641, de signe 
ben diferent.
 El 26 de gener de 1939, les columnes motoritzades de l’exèrcit franquista 
entren a Barcelona, fent coincidir l’ocupació de la ciutat amb l’aniversari de la 
derrota de l’exèrcit espanyol del rei Felipe IV a la batalla de Montjuïc. Aquesta 
coincidència pretén esborrar la memòria de la batalla de Montjuïc, el 26 de gener 
de 1641. 
 Durant la guerra de Separació, el 26 de gener del 1641 a les 9 del matí, havent 
tancat el cordó del setge al voltant de Barcelona amb un exèrcit de 30.000 homes i 
4.000 cavalls, els castellans inicien l’atac al castell de Montjuïc. L’enfrontament és 
llarg i no queda resolt fins passat migdia, quan una sobtada sortida de defensors del 
castell provoca la desbandada de les tropes castellanes, perseguides acarnissada-
ment i delmades fins més enllà de la Creu Coberta.
 Després de la batalla, els espa nyols es retiren desordenadament fins a Tarragona 
i Tortosa, a la línia de l’Ebre. Catalunya pot plantejar la seva defensa.
 Seguirem un itinerari, des del 
castell, que ens acostarà a l’ermita 
de Santa Madrona, la localització 
de l’antic convent de Santa Ma-
drona (derrocat pels borbònics el 
1713), la façana de l’església de 
Sant Joan de Jerusalem (que ha-
via guardat la tomba de Pau Cla-
ris) en el seu emplaçament actual, 
la substitució de la Creu Coberta, 
el carrer 26 de gener de 1641 i 
l’emplaçament dels primers mo-
lins de vent de Barcelona.


