
COMISSIÓ MARESME COMMEMORACIÓ 1713-1714

F o r m a d a  p e r :

Ajuntament d’Alella
Ajuntament d’Arenys de Mar
Ajuntament Caldes d’Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Arxiu Comarcal del Maresme.

Per tal d’identificar aquesta comissió del Maresme, es va considerar necessari tenir 
un logotip, que s’ha dissenyat a partir de dos escuts de panys, un d’austriacista i 
l’altre borbònic, dos elements que permeten constatar l’alt nivell d’implicació i la 
dualitat de bona part del Maresme en aquesta guerra.

Coordinació:

Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 

museu@vilassardedalt.cat 

937 50 74 88 

Suport  edició:

Consell Comarcal del Maresme

Arxiu Comarcal del Maresme

acmaresme.cultura@gencat.cat

937 58 24 59

Il·lustracions: Escuts de panys de simbologia austriacista i borbònica de dues cases 
de la ciutat de Mataró (imatges ACM)

Comissió Maresme
commemoració

1713-1714

La constitució de la Comissió Maresme Commemoració 
1713-1714 sorgeix com a iniciativa comarcal en 
el marc de la commemoració dels tres-cents anys 
de la fi del setge de Barcelona, l’11 de setembre 
de 1714, com el darrer episodi de la Guerra de 
Successió espanyola, juntament amb el setge de 
Cardona.
La història al voltant d’aquest període, tot i les fortes 
implicacions que tingué al Maresme, no ha estat 
prou estudiada. Aquest període, en un sentit ampli, 
es considera que s’inicia amb el conflicte bèl·lic 
el 1702 fins a la Pau de Viena (1725), amb fets 
tan rellevants, com ara el desembarcament de les 
tropes dels partidaris de l’arxiduc a les costes del 
Maresme, com a conseqüència del Pacte de Gènova 
(juny 1705), o el també desembarcament i estada 
d’Isabel Cristina de Brunswick el 1708 a Mataró, 
on la visità l’arxiduc, amb tot el que suposà aquesta 
visita reial a la ciutat. 

Però per al Maresme, la data símbol és el 1713, 
quan es produeix l’ocupació, i en alguns casos la 
destrucció, de poblacions per part de les tropes 
borbòniques, fins i tot del santuari de la Cisa (Premià 
de Dalt). Són esdeveniments que provoquen fortes 
convulsions socials, juntament amb els efectes 
del Tractat d’Utrech (abril 1713) a nivell de tot 

l’àmbit de Catalunya, i l’inici del setge (juliol 1713) i 
capitulació de Barcelona (setembre 1714), per ser una 
ciutat molt relacionada socioeconòmicament parlant 
amb el Maresme, continuant amb les conseqüències 
de l’aplicació del Decret de Nova Planta (1716) (Nueva 
planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña).  
Aquestes convulsions socials es van accentuar 
especialment al Maresme per ser una de les columnes 
clau de l’austriacisme català, citem alguns exemples: els 
Feliu de la Penya de Mataró i els Feliu de la Penya Isern 
de Vilassar de Dalt, amb la figura cabdal del conseller 
segon de Barcelona, Salvador Feliu de la Penya; també 
de Mataró, en Marià Jofre i en Gaspar de Salla i el 
cistercenc abat de Poblet Francesc Dorda; Salvador 
Lleonart, d’Alella; els Dalmases Ros, de la casa Ros i els 
metges Orriols, de Cabrera de Mar; els Dalmau, de Teià; 
els Sans i Sala, d’Arenys de Munt; els Catà, d’Arenys de 
Mar i els Milans de Canet. 

També, però, hi ha un important nucli borbònic amb 
figures com els Antich, d’Alella; els Bruguera, originaris 
de Dosrius; els Franquesa, de Premià de Dalt; els 
Matas, amb branques austriacistes i borbòniques entre 
Sant Cebrià de Vallalta i Mataró; igual que els  Llar 
de can Teixidor, del Masnou, amb  Francesc Josep de 
Llar (combatent a favor dels borbònics en el setge de 
Barcelona de 1714) i el seu pare Francesc Antoni de 
Llar, per un costat, i el seu nebot Francesc de Llar, 
destacat militar austriacista als fronts de Barcelona i 
Cardona, per l’altre. De ben segur, doncs, que aquestes 
fortes implicacions polítiques en ambdós bàndols 
devien afectar fortament el teixit social i econòmic dels 
municipis del Maresme i són molts els temes que encara 
cal estudiar o aprofundir, per exemple, els efectes de la 
confiscació dels béns dels austriacistes en la formació 
dels capitals al llarg del segle XVIII.

Per això la Comissió Maresme Commemoració 1713-
1714 es va proposar impulsar estudis històrics sobre 
els fets i el paper protagonista de les terres del territori 
actual del Maresme, divulgar els actes que es facin a 
l´entorn d´aquesta commemoració i editar un dossier amb 
un recull informatiu dels actes fets durant el 2013 i el 
2014.

RECULL D’ACTES GENER-FEBRER 2014

Gener
Cicle d’exposicions (gener - desembre)

Manuscrits originals de Tomàs Milans i Godayol (1672-1742), 
mestre de la Capella de la Comtessa de Barcelona.

Casa Museu Ll. Domènech i Montaner (Canet de Mar) 
Organitzat per: Ajuntament de Canet de Mar. Àrea de Cultura.
+info www.canetdemar.cat / 93 794 39 40

24  Concert

XXII Concert de Sant Pau, estrena de la sardana “Sant 
Pol la manta” dedicada als fets ocorreguts a Sant Pol de 
Mar el 1714.

Centre Cultural i d’Esbarjo (Sant Pol de Mar) / 21.30 h.
Organitza: Ajuntament de Sant Pol de Mar.
+info www.santpol.org

26 Exposició (gener - desembre)

Arenys de Mar 1714. Un poble en peu de guerra.

Museu Marés de les Puntes (sala exposicions temporals). 
Organitzat per: Ajuntament d’Arenys de Mar, Regidoria de 
Cultura, Museu d’Arenys de Mar, Arxiu Municipal d’Arenys de 
Mar, Arxiu Parroquial de Santa Maria d’Arenys de Mar.
+info  www.arenysdemar.cat

Febrer
15  Teatralització

Escenificació dels fets ocorreguts a Sant Pol el 15 de 
febrer de 1714.

Platja de les Barques (Sant Pol de Mar) 19.00 h.
Organitza: Ajuntament de Sant Pol de Mar.
+info www.santpol.org.
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Recull d’actes 2013
Juny

07 Setmana Internacional d’Arxius

Presentació 

Presentació Comissió Maresme commemoració 1713-1714, 
a cura del Sr. Benet Oliva, 1r tinent d’alcalde i president del 
Museu Arxiu, Vilassar de Dalt.

Conferència

Benet de Sala i de Caramany i l’església catalana durant la 
guerra de Successió, a cura del Dr. Agustí Alcoberro, director 
del Museu d’Història de Catalunya.

Can Palauet (Mataró) / de 19 a 20.30 h.
Organitzat per: Arxiu Comarcal de Maresme.
+info 937 58 24 59 - http://cultura.gencat.cat/arxius/acm

Cicle d’exposicions (juny - desembre)

Mestres del segle XVIII de l’arxiu parroquial de Canet de Mar.

Cicle d’exposicions on podeu veure i escoltar partitures 
originals i inèdites de la música que sonava a l’època de la 
guerra de Successió. 

Casa Museu Ll. Domènech i Montaner (Canet de Mar).

Organitzat per: Ajuntament de Canet de Mar. Àrea de Cultura
+info 937 94 39 40 - www.canetdemar.cat

14 Beca de recerca històrica

Aquesta II edició, atès el caràcter excepcional de la 
coincidència de la convocatòria amb el tres-cents aniversari 
del final de la guerra de Successió, el setge i caiguda de 
la ciutat de Barcelona i l’abolició de les Constitucions o 
Llibertats de Catalunya, la beca s’atorgarà al millor projecte 
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inèdit de recerca històrica referit a Alella en aquell període, i 
molt especialment, al paper  que els alellencs i alellenques 
varen tenir en aquests fets.

Acte públic de proclamació del veredicte.
Biblioteca Ferrer i Guàrdia (Alella) / 20 h.
Organitzat per: Ajuntament d’Alella.
+info  www.alella.cat

Agost
11 Teatralització 

Recreació del Combat de Caldes de l’11 d’agost de 
1713.

Actes d’homenatge als combatents, Fira artesanal, Exposició 
de l’expedició del Diputat Militar i Conferència a càrrec de 
l’historiador Xavier Hernández Cardona (el dia 10 d’Agost).

Caldes d’Estrac / Durant tot el dia.
Organitzat per: Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
+info www.caldetes.cat

25 Placa commemorativa 

Acte de recuperació de la placa dedicada als Feliu de la 
Penya Isern, com  a capdavanters de la generació de 1680 i 
del redreçament econòmic de Catalunya, amb motiu dels 300 
anys de l’atac borbònic del 20 d’agost de 1713 a Vilassar. 

Presentació 

La ruta El vi del celler de can Bruguera. Una visió diferent de 
la guerra de Successió.

Punt de reunió: era de ca l’Isern de la Plaça (Vilassar de Dalt) 
a les 18 h.
Organitzat per: Ajuntament de Vilassar de Dalt, Museu Arxiu 
de Vilassar de Dalt i Tanit difusió cultural.
+info www.vilassar.cat

Setembre
10 Teatralització

Commemoració a Montgat del desembarcament de les tropes 
de l’arxiduc Carles d’Àustria el 22 d’agost del 1705.

Platja al costat de l’espigó / de 21 a 24 h.
Organitzat per: Ajuntament de Montgat.
+info 934 69 49 00 – www.montgat.cat

11  Visita guiada

Ruta 11 de setembre al celler de can Bruguera: El vi del celler 
de can Bruguera. Una visió diferent de la guerra de Successió.

Amb l’homenatge a Pierre Vilar: El paper  del vi  i dels seus 
negocis en la formació dels bàndols de la guerra de Successió.

Celler de can Bruguera (Vilassar de Dalt), 10.30 h. i 12 h.
Organitzat per: Ajuntament de Vilassar de Dalt, Museu Arxiu 
de Vilassar de Dalt i Tanit difusió cultural.
+info www.vilassar.cat

15 Caminada guiada

Paisatges rurals a l’Argentona de 1714.

Plaça de l’Església (Argentona) / de 9 a 12 h.
Organitzat per: Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell,  
Natura Entitat de Medi Ambient i Ajuntament d’Argentona.
+ info www.naturamaresme.blogspot.com - www.cea.cat

21  Caminada guiada

El poble a l’Argentona de 1714.

Plaça de l’Església (Argentona) / de 9 a 12 h.
Organitzat per: Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell,  
Natura Entitat de Medi Ambient i Ajuntament d’Argentona.
+ info www.naturamaresme.blogspot.com - www.cea.cat

Octubre
26 Jornada

VII Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. 
La guerra de Successió i les seves conseqüències: el segle 
XVIII al Maresme.

09.45 h Ponència La guerra de Successió al Maresme, una 
visió econòmica, a cura de Benet Oliva, historiador 
i president del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

12.00 h  Presentació de comunicacions.
16.30 h  Visita al Museu Municipal de Nàutica del Masnou.
18.00 h  Conferència.
La guerra de Successió a Catalunya, a cura del Dr. Agustí 
Alcoberro, director del Museu d’Història de Catalunya. 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou (Biblioteca Pública 
Joan Coromines, el Masnou) / de 9 a 19 h.
Organitzat per: Ajuntament del Masnou, Arxiu Comarcal 
de Maresme, Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, Institut Ramon Muntaner. 
Hi col·laboren: Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell, 
Centre d’Estudis Vilassarencs, Centre d’Estudis Sant Cebrià 
i Grup d’Història del Casal de Mataró, La Filferrada - Grup de 
recerca històrica de Vilassar.
+info  935 57 18 30 – museu.nautica@elmasnou.cat

Novembre
Presentació

La Col·lecció Mestres Catalans Antics, vol. I: Tomàs Milans i 
Godayol (1672-1742), Editorial Tritó.

Concert

La música de l’Arxiu: antològica de Tomàs Milans i Godayol 
(1672-1742).

Centre Parroquial - Parròquia de Sant Pere i Sant Pau (Canet 
de Mar). 
Organitzat per: Ajuntament de Canet de Mar. Àrea de Cultura
+info www.canetdemar.cat / 93 794 39 40.


