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Setge de 1713-1714
Guerra de Successió
RIGAUD, Hyacinthe. Vistes de Barcelona assetjada per 
Felip V el 1714 realitzades per Hyacinthe Rigaud
London: Laurie & Whitt le, 1794
Top. XV (1).4 M 1 - 2

Planta de la ciudad de Barcelona assediada por las armas 
de las dos coronas, año 1714, por Exmo. Sr. Duque de 
Bervik
[Lloc de publicació no identi fi cat]: [editor no identi fi cat], 
1714 o post.
Top. F.Bon. 9012

RIART, Francesc. Dibuixos originals de Francesc Riart sobre 
la Guerra de Successió
[2014?]
Top. XXIII Riart BC 

Full digitalitzat pertanyent al Llibre d’entrades de malalts 
de l’ Hospital de la Santa Creu de Barcelona on consta 
l’ingrés de Rafel Casanovas, l’onze de setembre de 1714
Top. AH 145, f.184

RIART, Francesc. La Coronela de Barcelona, 1705-1714
Barcelona: Rafael Dalmau, 2010
Top. 2011-8-14079

Setge 1808
Guerra del Francès
Vista de la ciudad de Barcelona ocupada por los franceses 
y bloqueada por mar por el almirante ingles Hollowell y 
por ti erra por los exércitos aliados español é inglés del 
mando de los generales Dn. Franco. de Copons y Navia y 
Lord Clinton (...)
[Lloc de publicació no identi fi cat]: [editor no identi fi cat], 
[1814?]
Top.  XV.3 B RE. 9567

Setge de 1823
Invasió dels Cent Mil Fills de Sant Lluís
Ciudadanos, El Ecsmo. Sr. comandante general del 8o 
distrito con fecha de 10 del corriente me dice lo siguiente: 
Despues de 30 dias de siti o, durante el cual esta plaza 
ha hecho la mas rigurosa resistencia, los facciosos 
abandonaron la empresa en la madrugada del dia de 
ayer por la aprocsimacion del valiente ejército del general 
Ballesteros...
[Barcelona]: Impr. de Brusi, [1823?]
Top.  F. Bon. 17626

Allotjament del general Rapatel i el seu ajudant a casa del 
marquès de Moja (...)
Documentació relati va a l’allotjament d’ofi cials de l’exèrcit 
francès 
Top. Caixa X R. 5635

HECK, G.  Madrid. Zaragoza. Barcelona
[Lloc de publicació no identi fi cat]: [editor no identi fi cat], 
1830/1840
Top. XV BC 1950



Catalunya, cruïlla de camins i oberta a la Mediterrània, ha 
estat de sempre terra d’acollida i de pas obligat de moltes 
civilitzacions des de la més llunyana antiguitat. Aquest 
intercanvi ha estat sovint pacífic, però també moltes vegades 
violent.

L’especial situació geogràfica de Catalunya, enmig de dos dels 
estats més importants d’Europa, a partir de la fi de l’edat 
mitjana l’ha convertida sovint en camp de batalla. Barcelona, 
com a capital d’aquest país que ha lluitat de manera reiterada 
per mantenir les seves institucions, ha sofert l’embat d’aquests 
estats en funció dels seus canviants interessos geopolítics.

Durant l’època moderna i els inicis de l’època contemporània 
molts dels grans conflictes europeus s’han dirimit en el nostre 
territori. Moltes ciutats de Catalunya han estat per aquest 
motiu assetjades i destruïdes, però ha estat Barcelona la que 
ha patit més setges al llarg de la seva història. 

Les accions militars i, en especial, els setges que ha sofert 
Barcelona des de 1651 fins 1823, han donat peu a una 
elevada producció de gravats i mapes que recullen aquests 
esdeveniments històrics, com el setge de 1651-1652 de la 
Guerra dels Segadors, els diversos setges de la Guerra de 
Successió —que es produeixen de 1705 a 1714— fins al setge 
de 1823 dels Cent Mil Fills de Sant Lluís.

Barcelona ha estat escenari  continuat de conflictes militars 
i cal assenyalar que tots els setges patits per la ciutat han 
estat rellevants, però, sense cap mena de dubte, el de 1714 
no va suposar només la culminació de la primera gran guerra 
a escala europea de la història, la Guerra de Successió (1701-
1713/1715) —guerra que, en el cas de Catalunya, es perllongà 
gairebé 10 anys— sinó que també fou l’últim gran setge fet 
a una ciutat en termes d’història militar a Europa. Això 
vol dir que la funció de l’artilleria havia adquirit en aquells 
moments una potència tal, que les ciutats emmurallades 
d’origen medieval deixaren de garantir la protecció i defensa 
acostumades fins aleshores.

De la derrota d’aquell onze de setembre de 1714 en va néixer, 
amb el pas dels anys, la commemoració de la Diada Nacional 
de Catalunya, com un recordatori de la pèrdua de les llibertats 
catalanes. Presentem aquesta exposició, doncs, coincidint 
amb la celebració de la diada d’enguany. 

Concepció Isern i Esther Gassol 
Unitat Gràfica

Amb la col·laboració de:
Lluís Jordà Roselló
Francesc Nadal Piqué
Antoni Rovira Monjo

Barcelona, 
ciutat de setges

Setge de 1651-1652
Guerra dels Segadors
BEAULIEU, Sébastien de Pontault. Sieur de. Les Plans, et 
profils des principales villes, et lieux considerables de la 
principauté de Catalogne. Avec la carte generale, et les 
particulieres de chaque gouvernement
A Paris: par le chevalier de Beaulieu ..., [1650?]
Top. 096-8-774

PARISIUS, And. [Fragment del mapa del setge de Barcelona 
de 1652] 
[Lloc de publicació no identificat]: [editor no identificat, 
1652?]
Top. XV BC 255

A la entrada del señor mariscal de la Motte en Barcelona, 
para ser iurado virrey de Cathaluña
En Barcelona: en casa de Gabriel Nogues ..., 1642
Top. F. Bon. 10754

PARISIUS, And. [Mapa del setge de Barcelona de 1652] 
[Lloc de publicació no identificat]: [editor no identificat, 
1652?]
Top. XV B 532

Setge de 1697
Guerra dels Nou Anys
BEAULIEU, Sébastien de Pontault. Sieur de. Plan du siège 
de la ville de Barcelone]: avec la carte de la cõte de la Mer 
depuis le Cap de Cerbere jusqu’aux environs de Llobregat: 
dedié au Roy 1698 
Paris: chez l’autheur, [1698]
Top. Map I 298

FER, Nicolas de. Barcelonne: ville et port fameux d’Espagne, 
capitale de la principauté de Catalogne, située sur la Mer 
Mediterranée
[Paris?: N. de Fer?, 1695?]
Top. XV B 543

MICHELOT, Henri. Plan de la ville et port de Barcelone du 
fort de Montjouy et l’etat ou ils etoeint en 1697
[Lloc de publicació no identificat]: [editor no identificat], 
1727
Top. UG B 191

Setge de 1705
Guerra de Successió
Clamors de Barcelona al tirà govern de Velasco
Barcelona: en casa de Ioan Iolis ..., [1705?]
Top. F. Bon. 5673

STRIDBECK, Johann. Barcelona
[Augsburg: Gabriel Bodnehr, 1720/1730]
Top. XV BC 1972

Du BOSC, Claude. Plan of the town of Barcelona
[London: [editor no identificat], 1740?]
Top. XV M 627

Setge de 1706
Guerra de Successió
BECK, Anna. Plan de la ville de Barcelone et le chateau 
de Mont Jouï [Document cartogràfic]: avec les approches 
de l’Armée de France sous les ordres de Monsieur le 
Mareschall Comte de Tessé
[Lloc de publicació no identificat]: [editor no identificat], 
1706 o post.
Top. XV B 19

Barcelone : plan des attaques du Mont Jouij jusquau 17 e 
avril inclue, 1706
[Lloc de publicació no identificat]: [editor no identificat], 
1706
Top. XV M 408

MERIANS ERBEN, Carl Gustav. Grundiss der aprochen von 
Barcelone 
Frankfurt: [editor no identificat, 1718]
Top. XV B 490

Barcelonne
[1706?]
Top. XV M 409

Plan d’une partie de l enceinte de Barcelone avec ses 
attaques jusqu-aujourd’huy 3e du mois de may
[1706?]
Top. XV A 530


