
L’exposició, que es pot visitar a la
tercera planta de l’Espai Ermengol,
descriu de forma gràfica els esde-
veniments històrics més impor-
tants que van tenir lloc a la Seu d’Ur-
gell i Castellciutat en el context de
la guerra de Successió. Plànols,
mapes i il·lustracions, acompany-
ats dels textos explicatius, perme-
ten entendre de forma contextua-
litzada el conflicte.

L’historiador, Lluís Obiols, ex-
plica que la mostra fa «un repàs a la
presència del general Moragues a
Castellciutat, narra els precedents
i el context històric del moment, la
importància de la plaça de Castell-

ciutat en el conflicte i, finalment, la
capitulació i execució de Mora-
gues el 1715».

Obiols també comenta que la gu-
erra de Successió a la Seu ve con-
dicionada per la presència des del
1707 de l’exèrcit francès borbònic a
la Cerdanya. «El Baridà es va con-
vertir en front de guerra i el mes de
maig el general Moragues ja va ser

enviat a Castellciutat com a gover-
nador amb l’objectiu d’aturar l’avanç
dels francesos», apunta.

La Seu va viure un estat de guerra
latent amb petites controvèrsies
però sense cap gran batalla des
del 1707 fins a la capitulació del ge-
neral Moragues i la fortalesa de
Castellciutat el 1713, explica Obiols.
«Durant sis anys va haver-hi aquest

front molt proper a la Seu i a Cas-
tellciutat, punt fort de les tropes aus-
triacistes», afegeix.

En la mostra es pot veure l’evo-
lució de la fortalesa de Castellciu-
tat, l'impacte de la guerra en la po-
blació de la plana urgellenca, la im-
portància estratègica d’aquesta pla-
ça durant el conflicte i el paper
destacat del general Moragues com
a governador militar de Castell-
ciutat i cap superior de les fronte-
res. Finalment, el recorregut per
l’Espai Ermengol explica la resis-
tència i la capitulació de la plaça, el
setembre del 1713, així com les
conseqüències de la derrota, tant a
nivell local com de país.

L’exposició es complementa amb
un documental que inclou entre-
vistes a diversos experts en la ma-
tèria com el director del Museu
d’Història de Catalunya, Agustí Al-
coberro; l’escriptor de la Seu Albert
Villaró; l’historiador Josep Albert
Planes; la historiadora Carmen
Xam-mar; l'historiador i arxiver
municipal Lluís Obiols; i l’escriptor
i editor Quim Torra.

L’exposició, segons la directora de
l’Espai Ermengol-Museu de la Ciu-
tat, Urgell Escrivà, «s’engloba dins
del conjunt d’actes organitzats per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per
commemorar el Tricentenari de
la guerra de Successió». En el marc
del programa d’actes d’aquesta efè-
meride, que se celebra arreu de Ca-
talunya, el consistori ha emprès la
rehabilitació la Torre Solsona que
esdevé així un dels escenaris de la
Ruta 1714, formant part dels itine-
raris pels marcs de la guerra de Suc-
cessió.
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L’EXPOSICIÓ

 Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Carrer
Major, 8. La Seu d’Urgell. Exposició en curs du-
rant tres anys. Horaris: de dilluns a dissabte, de
10 a 14 h i de 16 a 19 h; diumenge, de 10 a 13
h. Entrades: 3 euros (inclou tots els àmbits ex-
positius del centre). www.espaiermengol.cat.

La Seu d'Urgell, Castellciutat i el ge-
neral Moragues durant la guerra de
Successió
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Exposicionsd’Entrada

Auge i caiguda del general Moragues

Fins a 31 projectes dels alumnes de l'Es-
cola Tècnica Superior d'Arquitectura de la
Universitat Internacional de Catalunya es-
tudien la intervenció arquitectònica a
Montcada i Reixac. Sota la direcció dels ar-
quitectes Alberto Estévez, Miquel Lacasta i
Juan Trias de Bes, els projectes se centren
en les possibles transformacions de l'àrea
metropolitana en un paisatge productiu.
Les propostes de Montcada Besòs, del pati
traster a la primera línia es poden veure a
la sala oval del Museu Nacional d'Art de Ca-
talunya estructurades al voltant de tres ta-
llers: Montcada Vòrtex, que aposta per la
transformació del municipi cap un espai de
centralitat; Catalitzadors, que proposa in-
corporar la natura a la ciutat; i Races d'edifi-
cis, que planteja un nou «ADN arquitectò-
nic» per Montcada. | ADRIANA VALERO/ACN

ARQUITECTURA A MONTCADA
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Palau Nacional. Parc de Montjuïc. Barcelo-
na. � Horaris: De dimarts a dissabte, de
10 a 20 h; diumenge, de 10 a 15 h. Entrada
lliure a la sala oval (no inclou la resta del
museu). www.museunacional.cat
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El Museu de Fotografia Contemporània
Palau Solterra de Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), de la Fundació Vila Casas, té
aquest estiu Agustí Centelles com a gran
protagonista. Retrats de Guerra, una selec-
ció de 43 fotografies del fotoperiodista ca-
talà, ofereixen al visitant la «mirada més
íntima i personal» del gran cronista gràfic
de la Guerra Civil Espanyola. Les fotogra-
fies, totes còpies originals amb anotacions
del mateix Centelles, formen part de la
col·lecció de fotografies que la Fundació
Vila Casas va comprar als descendents de
Centelles l’any 2010 abans que el gros de
la seva obra fos venut, en una operació no
exempta de polèmica, al ministeri de Cultu-
ra espanyol i custodiat a l’arxiu de Sala-
manca. | ACN

AGUSTÍ CENTELLES
Museu Palau Solterra. c. de l’Església,

10. Torroella de Montgrí. � Fins al 7 de
desembre. Horari d’estiu (fins al 14 de se-
tembre): de dimarts a diumenge, de 17 a
21 h (quan el dilluns sigui festiu, el dia de
tancament serà el dimarts). Entrades: 3 eu-
ros. www.fundaciovilacasas.com
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L'artista Pep Duran presenta a Vilanova i
la Geltrú l'exposició Abans que hi entri algú,
que recull un conjunt de peces que ha uti-
litzat durant la seva llarga carrera d'escenò-
graf. Es tracta d'una mostra formada per
petites construccions, objectes, dibuixos,
una peça de ceràmica i una de bronze, que
aprofita les quatre columnes centrals de
l'espai de La Sala per desplegar-se i am-
pliar-se en línies rectes cap als murs fent
que «l'espectador sigui actor i es pugui
crear la seva pròpia obra», segons explica
Duran a qui li agrada refer i reconstruir ob-
res de les sobres de les altres obres. Per a
ell «el final d'una obra ha de ser l'inici d'una
altra». Cada estiu, l'exposició de la Sala de
les voltes de La Sala està dedicada a l'obra
d'algun artista vilanoví contemporani ja
consolidat. |SERGI SABATÉ/ACN

PEP DURAN
Centre d’Art Contemporani La Sala. c.

Joaquim Mir, 12. Vilanova i la Geltrú.
� Fins al 21 de setembre. De dimarts a
dissabte, de 18 a 21 h; dissabte, diumenge
i festius, d’11 a 14 h. Entrada lliure.
www.lasalavng.cat.
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Història

L’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell acull una mostra sobre els esdeveniments de la guerra de Successió a la comarca

L’exposició es podrà visitar almenys durant tres anys
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La Torre Solsona està sent
rehabilitada
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ÀREA METROPOLITANA

Toni Mata i Riu

gafi’n un per tres euros, o si ho prefe-
reix, endugui-se’n dos per cinc. I si ar-
riba als deu, emporti-se’n cinc cap a

casa. Els tancaments de llibreries són tristes no-
tícies que els amants de la lectura pateixen com
una pàgina arrancada al cor d’una trama hipno-
titzant. La desaparició de la Catalònia, la Ro-
quer dels Jardinets, l’Ancora y Delfín, la Canuda
de vell o, més recentment, l’Excellence del car-
rer Balmes, entre d’altres, estan transformant el
paisatge llibresc de Barcelona tant com l’eclosió
de nous establiments a Gràcia i la surgència de
propostes com la Re-Read, que ven llibres de se-
gona mà en molt bon estat als preus esmentats a
l’inici de l’article amb una estètica de botiga
nova de trinca. Lamentant els comiats dels dar-
rers temps, provocats la majoria de vegades per
qüestions immobiliàries, s’aplaudeix la valentia
dels qui s’han posat al capdavant de nous refe-
rents com La Impossible, la Calders, la nova Do-
cumenta, la reubicació de la James, la reobertu-
ra de la històrica Ona, l’Odessa... En pocs llocs
s’atura el temps amb tant de plaer com a l’inte-
rior d’una llibreria, però el sector no té res d’im-
mobilista i s’està mostrant molt dinàmic i dispo-
sat a no deixar que els grans mastodonts es
mengin tot el pastís. Resistint totes les crisis co-
negudes i per conèixer, des de l’econòmica a la
dels formats d’accés a la cultura, l’univers de la
llibreria experimenta a la capital catalana una
vitalitat que ha d’entusiasmar els amants de fer
la ruta d’aquests establiments malgrat el dego-
teig de portes abaixades.
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