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TV-3 recrearà els fets del 
1714 en una minisèrie  
3La ficció mostra la societat catalana durant la guerra de successió

OLGA LERÍN
BARCELONA 

L’
any de la celebració del 
tricentenari dels fets 
ocorreguts el 1714 (que 
van suposar l’entrada a 

Barcelona de les tropes borbòniques 
de Felip V i l’abolició de les instituci-
ons de govern), no podia faltar una 
superproducció televisiva que recre-
és part de la guerra de successió es-
panyola. Així, amb la vocació d’ex-
plicar la història a través d’un pro-
jecte col·lectiu, neix 1714. El preu de la 
llibertat, una ambiciosa minisèrie 
produïda per Televisió de Catalunya, 
la Xarxa Audiovisual Local i Prodi-
gius Cinema (Barcelona, ciutat neu-
tral), que es va posar en marxa el 
2005 i que l’any que ve es convertirà 
en una realitat.
 Basada en la trilogia homònima  
de l’escriptor i diputat d’ERC Alfred 
Bosch, 1714. El preu de la llibertat és, per 
davant de tot, una història d’amor 
amb ingredients d’«aventura èpica», 
segons Agustí Mezquida, productor 
de la ficció, que dirigirà Sílvia Quer 
(23-F, el día más difícil del rey, Operación 
Jaque). Inclou un ampli repartiment, 
del qual només han transcendit els 
noms de Josep Maria Pou (Celobert, 
El rey Lear, La cabra o ¿quién es Sylvia?), 
Lluís Homar (Gran Hotel, Hispania, 
la leyenda), Sílvia Bel (Infidels) i Marc 
Cartes (KMM, Ventdelplà).
 
SIS ANYS  // La ficció comprèn un arc 
narratiu que s’estén entre el 1708 
(s’inicia amb el casament de l’arxi-
duc Carles i Elisabet Cristina) i l’11 
de setembre de 1714, i pretén recre-
ar el món i la societat d’aquella èpo-
ca. «Volem mostrar quina era la si-
tuació del país, com era la vida a 
Barcelona, i les aliances i les relaci-
ons que s’establien entre el poble i 
la noblesa», explica Quer. El fil con-
ductor de la trama són dues histò-
ries d’amor: la que protagonitzen 
l’aventurer anglès John Sinclair  
–que arriba a Barcelona amb la mis-
sió de la corona britànica de fomen-
tar l’aixecament dels catalans con-
tra Felip V– i Marianna, una jove 
esclava negra; i una altra de «més es-
piritual» que té la població com a ba-
luard. «El poble és el protagonista  
–insisteix Quer–. Va reclamar no 
perdre les seves llibertats i això ho 
respectarem molt».
 En la trama —dividida en dos epi-
sodis de 90 minuts– també desta-
quen Rafael Casanova, la màxima 
autoritat catalana durant el setge; 
el tinent mariscal Antoni de Villar-
roel; el Duc de Berwick; l’aristòcra-
ta Pau Ignasi de Dalmases i l’advocat 
Narcís Feliu de la Penya, entre altres. 
I es recrearan fets com la caiguda de 
Tortosa, la sortida dels anglesos del 

territori, les penúries que va provo-
car la contesa i l’ocupació de Madrid 
per part de l’exèrcit austracista.
 El rodatge, que recorrerà tot Ca-
talunya, es portarà a terme entre el 
febrer i el març del 2014. Malgrat 
la pressa per fer-la –previsiblement 
l’obra s’estrenarà l’11 de setembre 
que ve– i de l’envergadura del pro-
jecte –amb abundants efectes espe-
cials–, els responsables estan con-
vençuts que s’arribarà «bé de calen-
dari». «El càsting està molt avançat i 
les localitzacions, molt escollides», 
assegura Quer.
  
«UN REGAL» // Sílvia Bel interpreta Mar-
ta de Vilana, esposa de Pau Ignasi de 
Dalmases, vinculada a les martinga-
les de la política. «Darrere un gran 
home sempre hi ha una gran do-
na», comenta. Per a l’actriu, formar 
part d’una història «d’amor per les 
llibertats» de la qual «no pot presu-
mir qualsevol país» és «un regal». Se-
rà la primera vegada que Bel es fica 
en la pell d’un personatge d’època a 
la televisió. «Espero saber caminar 
amb els vestits que em posin», dei-
xa anar fent broma. Per la seva part, 
Marc Cartes serà el noble Sebastià 
Dalmau, fill d’un comerciant que es 
queda a Catalunya per lluitar per la 
causa. L’actor andorrà va acceptar 
el paper «sense llegir el guió». «No 
crec que ningú en aquests moments 
s’atreveixi a fer res de baixa quali-
tat», conclou. H 

SUPERPRODUCCIÓ HISTÒRICA

33 Sílvia Bel i Marc Cartes, intèrprets de ‘1714. El preu de la llibertat’, ahir, al Born Centre Cultural.

FERRAb NADEU 

La peça se suma 
a la fórmula del 
micromecenatge

33 «Tenim la necessitat d’explicar 
al món què va passar en aquella 
època i seduir-lo. Per aconse-
guir-ho, comptem amb la millor 
eina possible, la ficció», comenta 
el productor Agustí Mezquida. 
Però perquè la peça aconseguei-
xi emocionar, ha de ser ambicio-
sa, i això és sinònim de diners. 
1714... té un gens menyspreable 
pressupost de 3,5 milions d’eu-
ros. Els responsables estan en 
converses amb les institucions 
(ja hi col·laboren la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat, TVC i la 
basca ETB), però han iniciat la re-
cerca d’Ambaixadors de 1714, a 
través d’una campanya de finan-
çament col·lectiu, a la plataforma 
Verkami  (www.verkami.com/
projects/7204-1714-el-preu-de-
la-llibertat). Des d’avui fins al 22 
de desembre, la productora pre-
tén recaptar 200.000 euros. A 
canvi, els participants podran ser 
figurants, rebre continguts ex-
clusius i aparèixer amb la bande-
ra de Santa Eulàlia o Sant Jordi, o 
com a membres del Consell de 
Cent.  

FINANÇAMENT

J Com a mostra de l’ambició del 
projecte, en el repartiment de 
1714..., fins ara confirmat hi 
destaquen Josep Maria Pou i 
Lluís Homar, dos monstres 
escènics que fins al 24 de 
novembre protagonitzen un mà a 
mà d’alta volada al TNC, Terra de 
ningú, obra mestra de Harold 
Pinter.   

J Pou, actor i director teatral 
gens habitual en l’actualitat a la 
petita pantalla, interpretarà 
Narcís Feliu de la Penya, un 
advocat i economista que va 
representar Catalunya a la Junta 
Central de Comerç. I Homar serà 
Rafael Casanova, conseller en 
cap de Barcelona durant el setge 
borbònic. 

I PER OBRIR 
BOCA, DOS ASOS 

EL REPARTIMENT

TELEFILM

‘Desclassificats’ 
salta avui dels 
teatres a TV-3
L’exitosa peça teatral Desclassifi-
cats canvia els escenaris per la pe-
tita pantalla. TV-3 estrena avui 
(21.50 hores) l’adaptació televi-
siva d’aquesta premiada obra de 
Pere Riera, estrenada a La Villar-
roel el 2011, i que arriba a la tele 
catalana amb el mateix trio pro-
tagonista: Emma Vilarasau, Toni 
Sevilla i Abel Folk. Vilarasau en-
carna una periodista de televisió 
que entrevista en directe el pre-
sident (Sevilla) d’un país indeter-
minat. Ella intenta destapar les 
misèries del polític, però aquest 
sap les que amaga l’entrevistado-
ra. El pols està servit.H

CLAUSURA D’UNA TELE

El Col.legi de 
Periodistes 
recolza Canal 9
El comitè d’empresa de la Ràdio 
Televisió Valenciana (RTVV), que 
ahir va participar en l’acte de su-
port organitzat a Barcelona pel  
Col·legi de Periodistes de Catalu-
nya, va explicar que l’estratègia 
del PP és eliminar tot el que no si-
gui el castellà en l’àmbit públic, i 
que el tancament de Canal 9 és un 
avís per als mitjans públics de la 
resta de comunitats. H

INFORME

214 canals de  
notícies emeten 
a Europa
L’Observatori Audiovisual Euro-
peu (OAE) assenyala que a tot el 
continent emeten un total de 214 
canals tot notícies. 171 són als 28 
països de la UE, 33 més aals països 
candidats i 10 més a Suïssa, Noru-
ega i Federació Russa. La CNN In-
ternacional és líder en cobertura 
(és a 38 països). 24 Horas, de TVE, 
és el 17è: està present a un total de 
16 països. H


