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de la commemoració del Tricentenari 
dels fets de 1714.

Tal com explica el director del Mu-
seu Frederic Marès, Josep Maria Tru-
llén, “la mirada resultant ens apropa 
visualment als retrats dels protago-
nistes del conflicte dinàstic que va 
desencandenar la guerra i als espais 
simbòlics on van escenificar el seu 
poder; la visió del territori, des del seu 
paisatge, la cartografia necessària per  
planificar l’estratègia militar, fins a la 
seva divisió administrativa, els princi-
pals escenaris bèl·lics, i finalment, els 
espais, tant privats com públics, i els 
objectes que envoltaven la vida domès-
tica i religiosa dels ciutadans”. 

La representació del poder. El 
novembre de l’any 1700, el darrer 
monarca de la branca hispànica dels 
Habsburg, Carles II, moria sense des-
cendència i deixava escrita en el seu 
testament l’entronització del duc Fe-
lip d’Anjou, nét del rei Lluís XIV 
de França. Però la unió de territoris 
de França i Espanya sota la casa de 
Borbó no fou acceptada per Àustria, 
Anglaterra i Holanda, que van signar 
una aliança amb l’objectiu de declarar 
la guerra als Borbó i proclamar rei 
d’Espanya l’arxiduc Carles d’Àustria. 
L’any 1705, amb l’establiment de la 
cort del rei Carles III a Barcelona, la 
capital catalana va convertir-se en un 
dels principals centres de poder de 
l’Europa del moment. En aquest es-
cenari, la propaganda serà vital. I aquí 
entren en joc els gravats i les medalles, 
que a diferència de la pintura, es poden 
reproduir i escampar, de manera que la 
propaganda política és més eficaç. 

Els gravats de la col·lecció Gelonch 
Viladegut –formada per més de 750 
exemplars d’artistes representatius de la 
història del gravat des del segle XV fins 
a l’actualitat– que s’exposen en “Una 
mirada al 1700” retraten els principals 
actors de la guerra de Successió, com 
Felip V, Carles III o la reina Elisabet 
Cristina de Brunswick, representats en 
postures solemnes i envoltats de motius 
simbòlics del seu poder reial. 

En aquest apartat, el propietari de la 
col·lecció, Antoni Gelonch, està espe-
cialment satisfet de tres gravats. El pri-
mer, un retrat del rei Felip V poc des-
prés que prengués possessió el febrer 
de 1701. “És l’únic gravat d’aquest 

tipus que es coneix al món. Es va fer 
a València, i és l’únic que s’exposa 
produït en territori peninsular. És una 
peça molt significativa, que presenta 
un jove Felip V amb la mà dreta sobre 
la corona reial i deixant entreveure per 
sobre de la capa l’espasa cerimonial 
i el Toisó d’Or, un símbol de poder 
que la branca borbònica es va fer seu”, 
explica Gelonch, que afegeix que “pro-
bablement el gravador valencià no 
va veure el rei abans de dibuixar-lo, 
perquè va vestit com un Habsburg i no 
com un Borbó”. 

Reis a la carta. De la trentena de 
gravats exposats, Antoni Gelonch tam-
bé en destaca el que retrata la recepció 
que Carles III va fer a la seva esposa, la 
reina Elisabet Cristina de Barcelona el 
31 de juliol de 1708, i el mapa elaborat 
pel geògraf Nicolas de Fer “L’Espa-
nya trimfant sota el regnat de Felip 
V”. “Aquest gravat plasma la visió 
castellanocèntrica d’Espanya el 1705. 
Es presenten els territoris peninsulars 
de la corona i el nou rei felip V i la 
seva esposa. D’una manera gràfica, el 
bàndol borbònic estableix que la seva 

legitimitat prové exclusivament de la 
corona de Castella, obviant els altres 
territoris de la península, de manera 
que dels 84 retrats de reis que aparei-
xen al mapa, cap no és de Navarra, 
Aragó o els comtes de Barcelona. De 
Jaume I, per exemple, ni rastre”, ana-
litza Antoni Gelonch. 

A la mostra també s’exhibeixen 
gravats cartogràfics, que eren uti-
litzats amb finalitat propagandística. 
Mostraven les ciutats assetjades o 
conquerides com a veritables trofeus 
de guerra, però també servien de mo-
del per planificar campanyes militars 
posteriors, perquè eren una font d’in-
formació molt acurada de les ciutats, 
fortificacions, ports o camins per on 
s’havien de moure els exèrcits. Les 
invasions que França va dur a terme 
a Catalunya al llarg del segle XVII 
són, precisament, la raó per la qual es 
conserven representacions gràfiques 
de les principals ciutats catalanes, 
sobretot d’aquelles que disposaven de 
fortificacions, elaborades pels millors 
cartògrafs, geògrafs i enginyers fran-
cesos, com Sébastien de Pontault de 
Beaulieu o Nicolas de Fer.

Dalt, vista de la Lleida ocupada cap al 1717 del gravador Gabriel Bodenehr. A sota, les trinxeres 
construïdes pels Borbó a Bacelona per col·locar explosius a les muralles de la ciutat el 1713.


