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re temps –explica Solé–. Quan s’aixe-
cava llevantada, les fragates havien 
de buscar refugi. Era el moment que 
aprofitaven els vaixells de cabotatge 
petit per avituallar la ciutat”, afegeix.  

Un any de resistència 
L’últim gran comboi provinent de 
Mallorca va salpar el 7 de juliol del 
1714. Hi anaven 4 navilis de Barcelo-
na, 10 fragates i una galiota mallor-
quina escortant les 45 embarcacions 
comercials. El 9 de juliol a la matina-
da es va produir la topada amb la flo-
ta de Felip V. Només van entrar al 
port de Barcelona tres navilis i 17 
embarcacions comercials. La resta o 
van tornar a Mallorca o van ser en-
fonsades o els tripulants van ser em-
presonats. Barcelona cauria setma-
nes després. Durant un any, però, el 
port va ser clau per a la resistència.  

“Dues illes van ser essencials per 
suportar el setge: una illa terra en-
dins, el castell de Cardona, i una illa 
mar enllà, Mallorca”, destaca el di-
rector del Museu d’Història de Ca-
talunya, Agustí Alcoberro. Com en 
tota guerra, hi va haver empresaris 
que van aprofitar la situació i van 
fer molts diners amb el comerç 
clandestí. Un d’ells va ser Salvador 
Feliu de la Penya, conseller segon 
de Barcelona.  

En aquell moment a Montjuïc 
pràcticament no hi havia ni un bri 
d’herba: “Les fortaleses no podien 
tenir bosc al voltant perquè l’ene-
mic podia atacar amb un incendi”, 
relata Solé. Irònicament, amb l’ocu-
pació borbònica, es va millorar el 
port. Al llarg del segle XVIII, la via 
marítima proporcionava a la ciutat 

queviures, farratges, vins, primeres 
matèries tèxtils i cuirs, llenyes i car-
bó. Era molt més ràpid i efectiu ar-
ribar per mar que no pas per terra. 
Anys més tard, els banyistes també 
preferirien la via marítima per arri-
bar a la platja des del port. Ho feien 
gràcies a un servei de vapors-òmni-
bus que es va començar a explotar el 
1884 per al transport de passatgers. 

Creuers on hi havia vivers 
Des del segle XIX, però, el paisatge 
del port s’ha transformat. La mura-
lla de Mar, construïda al segle XVI, 
va ser enderrocada entre 1865 i 1877. 
On ara ancoren els creuers hi havia 
un centenar de vivers, com la Coope-
rativa Protectora del Marisco, l’Aso-
ciación de Industriales Mejilloneros 
i la Unión Mejillonera. El 1973 les 
muscleres es van traslladar a Sant 
Carles de la Ràpita. Una altra visió 

que els habitants de principi del se-
gle XVIII no tenien és el barri de la 
Barceloneta. Construït extramurs 
de la ciutat a partir del 1753, havia 
d’allotjar els habitants que havien si-
gut expulsats del barri de la Ribera 
per construir la Ciutadella.  

Les moderníssimes vidrieres i pi-
sos inacabables han esborrat del 
paisatge un club nàutic on els ho-
mes practicaven la vela i les dones es 
banyaven amb vestits de llana, escot 
en forma de samarreta i uns panta-
lons que cobrien les cames fins a so-
ta del genoll. Era força feixuc: quan 
es mullava la peça podia arribar a 
pesar tres quilos. “Aquest itinerari 
vol posar el focus en la importància 
del port i del comerç marítim”, des-
taca Solé. L’itinerari es podrà fer 
fins al setembre. Després, i depe-
nent de l’èxit que tingui, es pot allar-
gar més mesos.e

La fortalesa de Montjuïc és una de les dues úniques construccions de principis del segle 
XVIII que encara persisteix. PERE VIRGILI

Reviure el setge  
del 1714 des d’una 

golondrina
Un nou itinerari al port de Barcelona 

explica com va ser la guerra naval

HISTÒRIA

L’estiu del 1713, quan va començar 
el setge, Barcelona va comprar na-
vilis, fragates i naus mercantils an-
gleses. La família Dalmau va adqui-
rir tres naus de guerra i el govern va 
allistar i pagar l’uniforme i el sou de 
375 orfes que es van incorporar a la 
flota. La seva missió era fer front, 
des del mar, als soldats de Felip V 
que impedien que les embarcacions 
provinents de Mallorca carregades 
de queviures i armes arribessin al 
port. Més de 300 anys després, els 
dissabtes, des del port de Barcelona 
surt una golondrina que proposa un 
passeig particular: reviure com van 
ser aquells mesos de setge. La ruta 
l’organitza el Museu d’Història de 
Catalunya amb el Museu Marítim i 
l’empresa Las Golondrinas.  

Fa falta imaginació. Han passat 
tres segles i el port de Barcelona té 
poc a veure amb l’escenari de la 
guerra. Només persisteixen dos 
elements: “La Torre del Rellotge, 
antigament la Torre de la Llanter-
na, el primer far del port, i la forta-
lesa de Montjuïc”, detalla Daniel 
Solé, coordinador de la Xarxa de 
Museus d’Història i Monuments de 
Catalunya. L’itinerari és comentat 
i, mentre per la retina desfilen im-
mensos creuers i un skyline amb 
autèntics gegants com l’Hotel W i el 
World Trade Center, es relata l’evo-
lució de la guerra al mar i al port.  

Esquivar el setge borbònic no era 
excessivament complicat. “No podi-
en fer una barrera estable durant gai-
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Daniel Anglès dirigeix un musical pop sobre l’adolescència al TGB
lo està en cartell des d’avui al Teatre 
Gaudí de Barcelona. El text resse-
gueix els dubtes i les pors d’uns jo-
ves que resideixen en un internat 
catòlic a principis dels anys 90.  

Anglès assegura que l’estrena 
semblava “impossible”. I explica: 
“Econòmicament és un projecte ab-
solutament inviable i on perdrem 
diners funció rere funció”. Si ho ha 
tirat endavant és per la connexió 
que ha sentit amb el text: “Tots re-
cordem els anys d’institut d’una 
manera molt intensa, amb records 
bons i dolents, però no és una èpo-
ca innòcua per a ningú”, afirma un 
director que va debutar al teatre 
pràcticament d’adolescent, amb 18 
anys, amb una companyia que va re-

volucionar l’escena, El Musical Més 
Petit. Anglès torna al petit format, 
en paral·lel a la direcció de la gira es-
panyola d’Els miserables. Pel TGB, 
però, l’espectacle no té res de petit. 
Sobre l’escenari hi haurà 19 intèr-
prets i una banda de 5 músics que 
tocaran 30 números de música pop 
rock. Els protagonistes són el debu-
tant Jan Forrellat, Marc Flynn i An-
na Herebia, que Anglès defineix 
com “l’Anne Hathaway pàtria”. Els 
adults els interpreten els actors Es-
ter Bartomeu, Lucy Lummis i Edu-
ard Doncos. Dels joves, el director 
en destaca una gran preparació en 
cant i dansa: “Sé que tots estaran 
fent coses importants d’aquí quinze 
anys”, sentencia Anglès.e

19 intèrprets i 5 músics protagonitzaran 30 números 
de música a l’escenari del Teatre Gaudí. TEATRE GAUDÍ
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La relació amb els pares, l’accepta-
ció del físic, l’amor o la descoberta 
de l’homosexualitat són algunes de 
les experiències extrapolables als 
adolescents de qualsevol lloc del 
món. Per això Daniel Anglès s’ha 
permès adaptar el musical Bare: a 
pop opera, una obra poc coneguda al 
circuit català però que és considera-
da una peça de culte i s’ha represen-
tat en més de 100 produccions arreu 
del món des de l’estrena l’any 2000 
a Los Angeles. Traduïda amb el títol 
Per sobre de totes les coses, l’obra de 
Jon Hartmere i Damon Intrabarto-
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Rendiment  
Hi va haver 
empresaris 
que es van 
enriquir amb 
el comerç 
clandestí 


