Resum de les activitats
sobre la Manresa de
1714
Museu Comarcal de Manresa
En el marc de la commemoració dels fets de 1714 el Museu Comarcal de
Manresa proposa un seguit d’activitats adreçades fonamentalment als
escolars amb l’objectiu de contribuir a la recuperació del passat i de la
memòria històrica. Van especialment adreçades al públic escolar de Manresa
i la comarca, i per tant volen remarcar el paper que va tenir la ciutat de
Manresa, i també altres poblacions de la comarca com Cardona o
Talamanca, en aquest conflicte.
Les activitats serveixen també per posar de relleu alguns dels valors que
han caracteritzat els catalans en la seva història recent: la resistència, la
capacitat de convertir les derrotes en victòries, l’esforç i la tenacitat en el
treball de regeneració, de “renaixença”.
Totes les propostes es poden adaptar als diferents nivells educatius. El Joc
de rol Manresa 1724 , però, està adreçat especialment a alumnes del Cicle
superior de primària i 1r i 2on d’ESO. Totes les activitats són adaptables
també per a un públic familiar i per a grups diversos.
Es tracta de 4 propostes d’activitats que es poden fer per separat o
combinant-les segons els interessos i les necessitats de cada grup. Tota
aquesta varietat d’opcions es qüestió de concretar-la a l’hora de concertar la
visita.

Joc de rol “Manresa 1724: Reconstruïm la
ciutat cremada”
Durada aproximada: entre 1,5 i 2 h
Preu: 3,5 €/alumne
Es tracta d’un joc participatiu i dinàmic, a l’estil d’un joc de rol o
teatralitzat. És conduït per un actor que assumeix el paper de l’escultor
manresà Josep Sunyer i recrea els fets al voltant de la Guerra de Successió
a Manresa. Es desenvolupa al claustre del Museu (a l’aire lliure) i a les sales
d’exposició permanent. L’objectiu és que els participants es familiaritzin amb
l’època i els fets històrics del 1714 mitjançant diferents dinàmiques que
combinen la visita teatralitzada, la resolució d’enigmes i diferents jocs
d’habilitat i destresa que li aporten emoció.
L’acció se situa a l’any 1724. El joc comença al claustre amb una
presentació de Josep Sunyer sobre la situació de Manresa després de la
guerra, amb una bona part de la ciutat cremada. L’objectiu del joc és
reconstruir la ciutat; fer “renéixer” la ciutat de les cendres. Per això
demanarà als participants que formin quatre equips, agrupats segons els
principals estaments de la ciutat: canonges, militars borbònics, burgesos i
menestrals. Cada grup tindrà una missió en la reconstrucció, i per fer-ho
haurà de resoldre uns enigmes a les sales del Museu. Els resultats es
marcaran en un gran plafó amb una imatge de Manresa cremada, en el qual
els diferents estaments hauran de collocar unes peces de reconstrucció. Per
acabar-ho d’aconseguir hauran de disputar una prova final amb diferents
jocs d’habilitat i destresa que tindran lloc al claustre.

Esquema del desenvolupament del joc
Primera part al claustre (20 min.)
Presentació del personatge, formació d’equips i missió.

Segona part: a les sales del Museu (30 min.)
Resoldre els enigmes i correcció dels resultats.

Tercera part: al claustre (40 min.)
Collocació de les peces en el plafó, prova final amb tres jocs d’habilitat i
punteria: tombar les torres, el Set i mig, les baldufes caminaires.
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Itinerari per la Manresa de 1714 Des de
l’exposició del Centre Cultural al Museu
Durada aproximada: 2 h
Preu: 3,5 €/alumne
Es comença amb una visita guiada a l’exposició “Catalunya i la Guerra de
Successió”, al Centre Cultural el Casino. Després, a través d’un itinerari
urbà, es visiten els principals llocs relacionats amb els fets de la Guerra de
Successió a Manresa i es completa l’activitat amb un recorregut per les sales
del Museu Comarcal dedicades als segles XVII i XVIII, amb un espai dedicat
als fets del 1714. Els continguts intenten combinar de manera equilibrada el
context històric general, el paper de Manresa en aquest conflicte, els
principals episodis bèllics que es van desenvolupar a la ciutat, en els
mateixos escenaris dels fets, i les conseqüències que va tenir la guerra. Els
continguts s’adaptaran als diferents nivells escolars, de manera que en els
grups de primària es posarà més l’accent en com era la ciutat del segle
XVIII i com va quedar afectada per la guerra, més que no pas en fets
bèllics concrets.

Continguts
Entre d’altres, s’inclouran els següents temes:
•

El model pactista, parlamentari i republicà dels constitucionalisme català

versus el model absolutista de la monarquia borbònica, d’arrel francesa i
castellana.
•

Com era Manresa a principis del segle XVIII: la ciutat, les muralles, els
convents...

•

Manresa com a important centre d’art barroc. L’escultor Josep Sunyer i
les reconstruccions de la Seu.

•

Importància estratègica de Manresa: la producció de pólvora i els
fabricants d’armes.

•

Evolució de l’estratègia militar a l’època moderna. L’hospedatge dels
soldats.

•

L’incendi de Manresa el 13 d’agost de 1713.

•

L’atac del marquès del Poal a Manresa el 4 de setembre de 1714 i
l’incendi de la Seu.

•

La destrucció dels palaus de les autoritats; el nou règim municipal
(ajuntament i corregiments).
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•

La reforma de la Plaça Major i la construcció de l’edifici de l’Ajuntament.

•

Una conseqüència de la guerra: la construcció de fortificacions per al
control de les poblacions. La fortificació del Carme i construcció de la
caserna.

•

Alguns militars catalans a la guerra: Ignasi Picalqués i Francesc
Picalqués.

•

Algunes famílies manresanes durant la guerra: el cas de la família Torras
de Bages i Argullol.

•

Els efectes de la Guerra en la població civil: exiliats i “recollocats”.

Recorregut
Es pot fer en els dos sentits:
1) Casino (exposició Catalunya i la Guerra de Successió)
2) Plaça Valldaura
3) Plaça Gispert
4) Plaça Sant Domènec
5) Muralla plaça Europa i el Carme
6) Carrer Sant Miquel
7) Plaça Major
8) Carrer Codinella / muralla exterior
9) La Seu
10) Baixada Jutjats / carrer Vallfonollosa
11) Museu Comarcal de Manresa
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Itinerari Els llocs i els fets de la Manresa
de la guerra de Successió.
Durada aproximada: 1,5 h
Preu: 2,5 €/alumne
Es comença amb una visita breu a les sales del Museu Comarcal de Manresa
dedicades als segles XVII i XVIII, amb un espai dedicat als fets del 1714.
Després, a través d’un itinerari urbà, es visiten els principals llocs
relacionats amb els fets de la Guerra de Successió a Manresa. Els continguts
són similars als de l’itinerari complet, però amb una major brevetat en
l’explicació de les circumstàncies generals de la guerra.

Recorregut
1. Museu Comarcal de Manresa
2. Torre Sobrerroca
3. Muralla Plaça Europa i el Carme
4. Carrer Sant Miquel
5. Plaça Major
6. Carrer Codinella / muralla exterior
7. La Seu
8. Baixada Seu /carrer Vallfonollosa
9. Plaça Gispert
10. Plaça Valldaura

Visita guiada Els segles XVII i XVIII a les
sales del Museu Comarcal de Manresa
Durada aproximada: 1 h
Preu: 2 €/alumne
Un recorregut per les sales del Museu que tenen relació amb l’episodi de la
Guerra de Successió, fent un petit salt enrere en el temps, al segle XVII, i
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un salt endavant, al segle XVIII: l’etapa final del Barroc. A partir de les
obres d’art i altres objectes que s’exposen introduirem elements per
conèixer el context social, cultural, polític i urbanístic de la Manresa i el
Bages en la Catalunya d’aquesta època.

Continguts de la visita
Espai dedicat a la Guerra de Successió
Transcendència i significació dels fets de 1714.
Resum dels principals fets de la Guerra de Successió.
Manresa i la Guerra de Successió.
L’incendi de la ciutat el 13 d’agost de 1713.
La Seu malmesa i l’obra reconstructora de l’escultor Josep Sunyer.
Les armes de la Guerra de Successió.

Sales del primer Barroc (segle XVII)
Com era la Manresa de l’època del Barroc (davant la pintura que mostra una
vista de la ciutat).
L’esplendor de l’escola manresana d’escultors barrocs.
L’atac del marquès del Poal (4 de setembre de 1714) i la destrucció de la
Seu.
Sala del Barroc tardà (segle XVIII)
Les conseqüències de la Guerra de Successió.
L’entronització de Lluís I (fill de Felip V) i els estendards commemoratius de
la ciutat.
El barroc acadèmic del segle XVIII a partir de l’època borbònica, d’influència
francesa.

Activitat lúdica complementària
La visita es pot complementar amb una activitat de caire més lúdic: la
resolució d’uns enigmes a les sales d’art Barroc. A partir d’uns enunciats
misteriosos els alumnes hauran de trobar un seguit d’escenes de retaules, o
bé hauran d’identificar els escuts representatius dels diferents poders del
moment.
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Visita guiada a l’exposició “Catalunya i la
Guerra de Successió” al Centre Cultural el
Casino
Durada aproximada: 1 h
Preu: 1 €/alumne
Una visita comentada a aquesta exposició organitzada pel Museu d’Història
de Catalunya, que proposa un recorregut per la totalitat del conflicte, des
dels antecedents a les repercussions immediates. A Manresa hi arriba una
ampliació que tracta els fets més destacats que van succeir al Bages.
L’activitat consistirà en un recorregut pels diferents àmbits de la sala, i es
farà una especial referència al context històric que va motivar la guerra, es
contraposarà el model pactista, parlamentari i republicà dels
constitucionalisme català i el model absolutista de la monarquia borbònica,
d’arrel francesa i castellana. També s’insistirà en la significació especial que
el 1714 ha tingut per la història de Catalunya (passat i present), i les
conseqüències que va tenir: abolició de les Constitucions i les Llibertats
Catalanes, Decret de Nova Planta, introducció de l’impost del cadastre, etc.
Finalment, es posaran de relleu els fets que fan afectar la ciutat de Manresa
i el Bages.
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