
Organització
del mercat:

Organitza:
Ajuntament de Moià
Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions
Regidoria de Promoció Econòmica

Col·laboren:
Casa Museu Rafael Casanova
Museu Municipal de Moià

Grups de recreació històrica:
Miquelets de Girona
Associació Regiments de Barcelona
Associació Defensors de Girona
Miquelets de Badalona
Associació Moià 1714

amb la participació de:
ANC – Moià
Associació Cultural Modilianum
Consorci del Moianès
Geganters i grallers de Moià

Amb l’ajuda dels actors, col·laboradors i
voluntaris de Moià, sense els quals la festa no
seria possible.

Organització del mercat:
Mapamundi Produccions

Amb el suport de:
Diputació de Barcelona – Xarxa de Municipis
Generalitat de Catalunya – Departament de
Cultura



Retorn a 1714
XIV Festa Barroca

Moià, 12 i 13 de setembre de 2015

Dissabte, 12 de setembre.

A les 10 del vespre
Sala de l’Esplai
EL MALALT IMAGINARI
interpretada pel grup de teatre de Collsuspina
Una divertida comèdia de Molière, estrenada el 1673,
on s’expliquen les tribulacions i les malalties
imaginàries del senyor Argant. Aquesta obra s’ha portat
a escena en col·laboració amb la Festa Barroca de
Moià.

Diumenge, 13 de setembre

A partir de les 10 del matí
Zona del carrer de Santa Magdalena, Plaça del
Moianès i Parc Municipal, durant tot el dia.
MERCAT DEL SEGLE XVIII
Mercat de productes artesans i t radicionals.
Demostracions d’oficis antics. Espai de Museus i
entitats. Música i animació.

De 10:30h a 14:00h i de 16:00h a 19:00h.
Casa Natal de Rafael Casanova
Museu Municipal de Moià
Jornada de portes obertes.

A les 12 del migdia
Inauguració de l’exposició «Formes de la natura»
escultures, xilografies i aquarel·les de Sergi Ricart.

A partir de les 9 del matí
Parc Municipal. (zona llac)
20ena TROBADA DE PUNTAIRES

A partir de les 11 del matí
Parc Municipal
Esplanada monument  a Francesc Viñas
Muntatge de campaments de soldats i mostra
de «living history» Vine a veure com era un
campament, els uniformes i les armes dels soldats de
la Guerra de Successió. A càrrec de Miquelets de
Girona, Miquelets de Badalona Associació Defensors
de Girona i Associació Moià 1714.

A les 12 del migdia
DESFILADA DE SOLDATS pels carrers de la vila,
rendició d’honors i salves.

A la 1 del migdia
Parc Municipal
Esplanada  monument a Francesc Viñas
Presentació dels grups de recreació històrica
participants i recreació d’una escaramussa, on
es podran veure les diferents formacions i
tècniques de combat dels exèrcits que varen
enfrontar-se durant la Guerra de Successió.

Parc Municipal
Esplanada monument a Francesc Viñas
Representacions teatrals sobre la vida de
Rafael Casanova  i la Guerra de Successió

A les 6 de la tarda
L’ELECCIÓ DEL CONSELLER EN CAP
Rafael Casanova, fill d’una família benestant, marxa
de Moià per anar a estudiar lleis a Barcelona, on, amb
els anys, esdevé un advocat de prestigi. Quan el 1705
la guerra arriba a Catalunya, ell pren partit per la causa
austriacista. El 30 de novembre de 1713, amb la ciutat
de Barcelona assetjada, té lloc la renovació dels
càrrecs del Consell de Cent i Casanova resulta elegit
Conseller en Cap.

a 3/4 de 7 del vespre
LA DARRERA JUNTA DE GUERRA
A primers de setembre de 1714 l’assalt a Barcelona
és imminent i el Duc de Berwick exigeix la rendició de
la ciutat. Casanova i el General Villarroel, conscients
de la gravetat de la situació, proposen obrir
negociacions per mirar d’obtenir una treva. Els
consellers, encapçalats pel conseller segon Salvador
Feliu de la Penya, volen resistir... en la darrera Junta
de Guerra es decideix el futur de la ciutat i de tot
Catalunya.

Tot seguit
L’ONZE DE SETEMBRE
L’11 de setembre de 1714 quaranta mil soldats
francesos i espanyols ataquen Barcelona. Tot i la
resistència heroica, els catalans perden terreny. El
Conseller en Cap, que porta la bandera de Santa
Eulàlia, cau ferit en el baluard de Sant Pere. A migdia,
la ciutat capitula i és ocupada. La caiguda de Barcelona
i el posterior Decret de Nova Planta representen la
dissolució, per la força de les armes, de les antigues
institucions catalanes de govern i també la fi de
Catalunya com a nació sobirana.


