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La commemoració d’una efemèride del passat com el 
Bicentenari del setge de Tarragona durant la Guerra del 
Francès (1811-2011), és útil i necessària si té com a objectiu 
difondre la nostra història comuna i serveix per rebutjar 
la irracionalitat i la crueltat de les guerres, així com per 
reivindicar en el present i en el futur la convivència en pau 
entre les persones.

L’any 1809 capitulava Girona, un any més tard, a inicis de 1811, 
ho feien Lleida i Tortosa. Tarragona, que havia esdevingut la 
capital del Principat, era assetjada per l’exèrcit napoleònic des 
dels primers dies del mes de maig de 1811 fins al dia 28 de juny. 
Les conseqüències dels 56 dies de setge, el saqueig posterior 
i l’ocupació durant més de dos anys foren catastròfiques per 
a la ciutat i els seus habitants. L’any 1813 Tarragona era un 
munt de ruïnes i estava gairebé deshabitada. Ens els anys 
posteriors a la retirada napoleònica, amb un esforç gegantí, els 
tarragonins van fer renéixer la ciutat de les cendres, però no 
serà fins a cinquanta anys després del setge quan es començarà 
a recuperar una certa normalitat social i econòmica. 

És convenient i positiu que tant el dramatisme i el sofriment 
que patiren els tarragonins durant la guerra com l’esperit 
de reconstrucció i de redreçament dels ciutadans de la 
Tarragona del segle XIX, tinguin una significació especial en 
la memòria col·lectiva d’avui en dia. Si la programació de tots 
aquests actes que sota el lema “1811: Tarragona assetjada” 
es desenvoluparan durant l’any 2011 serveix per donar a 
conèixer i difondre el que va succeir l’any 1811, ara fa 200 
anys, s’haurà assolit el propòsit que ens motivava quan ens 
plantejàvem aquesta commemoració. 



febrer

Dimecres, 2 de febrer, 19 h
CaixaFòrum

Conferència “Antoni de Capmany. 
Gran il·lustrat”, a càrrec de 
Ricardo García Cárcel, catedràtic 
d’Història Moderna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
Fundació “La Caixa”

Dimecres, 9 de febrer, 19 h
CaixaFòrum

Conferència “Manuel Godoy, 
l’amic de Carles IV”, a càrrec 
d’Emilio La Parra, catedràtic 
d’Història Contemporània de la 
Universitat d’Alacant.
Fundació “La Caixa” 

Dijous, 10 de febrer, 12 h
museu Del Port De tarragona

Presentació de l’activitat “Navegant 
pel dinou”, adreçada a alumnes de 
4t d’ESO i de Batxillerat.
Museu del Port de Tarragona

Dimarts, 15 de febrer, 12 h
sala D’aCtes De l’ajuntament 
De tarragona

Presentació de la sol·licitud de 
Lloc d’Interès Nacional dels 
espais del fortí de l’Oliva i de les 
escales i pla de la Seu. 
Conselleria de Patrimoni / 
Museu d’Història de Tarragona

Dimecres, 16 de febrer, 19 h
CaixaFòrum

Conferència “Alejandro 
Malaspina”, a càrrec de Carlos 
Martínez Shaw, catedràtic 
d’Història Moderna de la UNED i 
membre de la Reial Acadèmia de 
la Història.
Fundació “La Caixa”

Dijous, 17 de febrer, 19 h
sala eutyChes, 
Palau Firal i De Congressos

Conferència “Tarragona a la 
Guerra del Francès (1808-
1814)”, a càrrec de Josep Sánchez 
Cervelló, catedràtic d’Història 
Contemporània de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona, i 
projecció de l’audiovisual El setge 
de Tarragona durant la Guerra 
del Francès (1811), de Mario Pons. 
Conselleria de Patrimoni / Arxiu 
Històric de la Ciutat de Tarragona

Dimecres, 23 de febrer, 19 h
CaixaFòrum

Conferència “Theodor Reding. 
El setge de Tarragona”, a càrrec 
d’Antoni Moliner, professor titular 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.
Fundació “La Caixa”

programació



Dijous, 24 de febrer, 20 h
Consell ComarCal 
Del tarragonès

Conferència “Misèria, pesta i 
fam. La Guerra del Francès 
al Camp de Tarragona (1808-
1814)”, a càrrec de Manel Güell, 
historiador i arxiver.
Consell Comarcal de Tarragonès

març

Dimarts, 1 de març, 19 h
sala D’aCtes De l’ajuntament 
De tarragona

Presentació del llibre La crisi de la 
Guerra del Francès al Camp de 
Tarragona (1808-1814), de Manel 
Güell, a càrrec del professor Valentí 
Gual, i presentació del número 
especial de la revista Kesse 
dedicat a la història de Tarragona 
durant la Guerra del Francès.
Cercle d’Estudis Històrics i Socials 
Guillem Oliver del Camp de Tarragona

Dimecres, 2 de març, 19 h
CaixaFòrum

Conferència “Simón Bolívar”, 
a càrrec de Joseph Pérez, 
professor honorari de la Universitat 
de Bordeus i exdirector de la Casa 
de Velázquez de Madrid. 
Fundació “La Caixa”

Dijous, 10 de març, 19 h
Palau De Congressos 

Exposició “Goya. Gravats: 
capritxos i desastres”, 
de l’Obra Social CAM. 
Oberta fins al 10 d’abril. 
El Palau

Dimarts, 15 de març, 12 h
sala D’aCtes De l’ajuntament 
De tarragona

Presentació del conte Un gat 
de tres colors, d’Àngel-O. 
Brunet, amb il·lustracions de 
Txomin Medrano, que difondrà 
la història del setge de la ciutat 
i es distribuirà als alumnes de 
4t de Primària de les escoles 
de Tarragona, patrocinat per la 
Fundació Privada Mútua Catalana.
Conselleria de Patrimoni i Conselleria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de 
Tarragona

Dijous, 17 de març, 19 h
BiBlioteCa PúBliCa 
De tarragona

Presentació de la Guia 
bibliogràfica sobre la Guerra del 
Francès al Camp de Tarragona.
Biblioteca Pública de Tarragona

Dimarts, 22 de març, 12 h
sala D’aCtes De l’ajuntament 
De tarragona

Presentació de la web de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Tarragona, 
amb la documentació relativa 
a la Tarragona de la Guerra del 
Francès accessible per Internet.  
Conselleria de Patrimoni / Arxiu 
Històric de la Ciutat de Tarragona
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programació

Dimecres, 23 de març, 20 h
auDitori FunDaCió Caixa 
tarragona

Projecció de la pel·lícula Los 
duelistas (1977), de Ridley Scott
(VOSE), dins del cicle “Història 
i Ficció. Del segle XVIII al XIX. 
Quatre directors, quatre visions”. 
Fundació Caixa Tarragona

Dijous, 24 de març, 20 h
Consell ComarCal 
Del tarragonès

Conferència “L’espasa i la ploma: 
el setge de Tarragona de 1811 
i la literatura”, a càrrec de Joan 
Cavallé, escriptor.
Consell Comarcal de Tarragonès 

Dimecres, 30 de març, 20 h
auDitori FunDaCió Caixa 
tarragona

Projecció de la pel·lícula Barry 
Lyndon (1975), de Stanley Kubrick 
(VOSE), dins del cicle “Història 
i Ficció. Del segle XVIII al XIX. 
Quatre directors, quatre visions”.
Fundació Caixa Tarragona

abril

Dimarts, 5 d’abril, 20 h
tinglaDo 1 Del Port 

Inauguració de l’exposició 
“Tarragona durant la Guerra del 
Francès”. Oberta fins al 3 de juliol. 
Ajuntament de Tarragona i Autoritat 
Portuària de Tarragona

Dimecres, 6 d’abril, 
de 9 a 19.30 h
sala D’aCtes Del museu D’art 
moDern De tarragona

VIII Jornada de Pedagogia de l’Art 
i Museus: “Educació, museus i 
cultura per la pau. Construint 
ponts des de l’art”.
Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona

Dimecres, 6 d’abril, 20 h
auDitori FunDaCió Caixa 
tarragona

Projecció de la pel·lícula 
Los fantasmas de Goya (2006), 
de Milos Forman (VOSE), 
dins del cicle “Història i Ficció. 
Del segle XVIII al XIX. Quatre 
directors, quatre visions”.
Fundació Caixa Tarragona

Dijous, 7 d’abril, 20 h
sala D’aCtes De l’ajuntament 
De tarragona

Presentació del còmic 1811. El 
setge de Tarragona, d’Àngel-O. 
Brunet, amb il·lustracions d’Hugo 
Prades i Josep Lluís Zaragoza.
Conselleria de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Tarragona

Divendres, 8 d’abril, 19.30 h 
sala D’aCtes Del museu D’art 
moDern De tarragona

Presentació del mòdul interactiu 
“Homenatge a Sarajevo: 
símbols de violència” i dels 
quaderns de treball “Coneguem: 



Els Herois” i “Coneguem: 
Homenatge a Sarajevo”.
Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona

Dimecres, 13 d’abril, 20 h
auDitori FunDaCió Caixa 
tarragona

Projecció de la pel·lícula Love and 
Death (1975), de Woody Allen 
(VOSE).  
Fundació Caixa Tarragona

Dijous, 14 d’abril, 20 h
sala D’aCtes De l’ajuntament 
De tarragona

Presentació de Tarragona a la 
Guerra del Francès, número 6 de 
la col·lecció Quaderns de l’Arxiu.
Conselleria de Patrimoni / Arxiu 
Històric de la Ciutat de Tarragona

Dissabte, 30 d’abril, 11 h
Rutes històriques pels escenaris 
del setge i l’assalt, les restes 
del fortí de l’Oliva i el fortí de 
Sant Jordi: les fortificacions de 
Tarragona.
Conselleria de Patrimoni / 
Biblioteca - Hemeroteca / 
Museu d’Història de Tarragona

maig

Dijous, 4 de maig, 12 h
Passeig arqueològiC 
De les muralles

Inauguració del Centre 
d’Interpretació del Setge i de les 
fortificacions en el Cos de Guàrdia.  
Conselleria de Patrimoni / Museu 
d’Història de Tarragona

Dissabte, 7 de maig, 11 h
Rutes històriques pels escenaris 
del setge i l’assalt, les restes 
del fortí de l’Oliva i el fortí de 
Sant Jordi: les fortificacions de 
Tarragona.
Conselleria de Patrimoni / 
Biblioteca - Hemeroteca / 
Museu d’Història de Tarragona

Dissabte, 14 de maig, 11 h
Ruta literària i històrica sobre  
el setge de Tarragona de 1811.
Biblioteca Pública de Tarragona

Dijous, 18 de maig, 20 h
sala D’aCtes De l’arxiu 
històriC De tarragona

Conferència “Moviments de 
tropes, invasions i combats al 
Tarragonès durant la Guerra   
del Francès”, a càrrec de 
Salvador-J. Rovira, professor 
d’Història Moderna de la 
Universitat Rovira i Virgili.  
Arxiu Històric de Tarragona
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Dissabte, 9 d’abril, 11 h
Pla De la seu

Conferència “Els avatars de la 
Catedral de Tarragona, 1811. 
Els estralls de la Guerra del 
Francès”, a càrrec de Sofia Mata 
de la Cruz, conservadora del 
Museu Diocesà de Tarragona
Associació Amics de la Catedral



programació

Dijous, 26 de maig, 20 h
sala D’aCtes De l’arxiu 
històriC De tarragona

Conferència “Estudi dels actes 
commemoratius del setge de 
Tarragona, segons les fonts 
documentals”, a càrrec d’Alfred 
Redondo, historiador i arxiver. 
Arxiu Històric de Tarragona

juny

Dimarts, 21 de juny, 19 h
sala D’aCtes De l’ajuntament 
De tarragona

Presentació del llibre Tarragona 
(Mayo - Junio 1811): una ciudad 
sitiada durante la Guerra del 
Francés, d’Antoni Moliner Prada, 
editat pel Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).
Conselleria de Patrimoni / Arxiu 
Històric de la Ciutat de Tarragona 

Dimecres, 22 de juny, 19 h
Exposició “Records: 50 anys 
del Batalló Infantil creat per 
a la commemoració del 150è 
aniversari del setge”. 
Associació Setge de Tarragona 1811

Dissabte, 25 de juny, 20 h
esCales De la CateDral   
(Plaça De les Cols)

1811. El darrer assalt, recreació 
històrica dels darrers moments del 
setge de Tarragona a les escales 
de la Catedral.
Conselleria de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Tarragona

Diumenge, 26 de juny, 
de 10 h a 12 h
Fortí De sant jorDi i 
Punta Del miraCle

Armes, soldats i exèrcits en 
l’època napoleònica, visites a 
un campament militar d’inicis de 
segle XIX. 

i a les 13 h 
Demostració general 
d’infanteria i artilleria militar 
d’època napoleònica.
Conselleria de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Tarragona

Dimarts, 28 de juny, 20 h
ramBla nova / monument      
als herois De 1811

Acte institucional i ofrena floral 
amb la participació de la Banda 
Unió Musical de Tarragona i 
salves d’honor, tot seguit desfilada 
popular amb timbals fins a 
les escales de la Catedral on 
s’encendran les espelmes.
Conselleria de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Tarragona / 
Associació Setge de Tarragona 1811



juny - juliol

Dijous i divendres, 
30 de juny i 1 de juliol
CamPus Catalunya 

Curs d’estiu “200 anys de la 
Guerra del Francès. Tarragona 
- Catalunya - Espanya”.
Universitat Rovira i Virgili

octubre

Dijous, 27 d’octubre, 19.30 h
museu naCional arqueològiC 
De tarragona

Exposició “Arqueologia de la 
Guerra del Francès: el setge 
de Tarragona i el captiveri de 
Cabrera (1809-1814)”, amb 
activitats educatives i de difusió a 
l’entorn de l’exposició, oberta fins 
al 4 de març de 2012.
Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona / Museu de Mallorca

novembre

Dimecres, 2 de novembre  
museu naCional arqueològiC 
De tarragona

Cicle “Cinema i Història. 
Guerres, setges i les seves 
conseqüències”, fins a l’1 de 
desembre. 
Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona / Aula de Cinema de la URV 

gener 2012

Dijous, 26 de gener 
museu naCional arqueològiC 
De tarragona

Club de lectura amb la lectura 
proposada d’Arturo Pérez-Reverte, 
fins al 25 de febrer.
Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona / Biblioteca Pública de 
Tarragona / Taller de lectura de l’ONCE   
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amB la PartiCiPaCió De:

Ajuntament de Tarragona
 Conselleria de Patrimoni
         Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
         Museu d’Història de Tarragona
         Biblioteca Hemeroteca Municipal
 Conselleria d’Ensenyament
 Palau Firal i de Congressos

Associació Amics de la Catedral

Associació Setge de Tarragona 1811

Autoritat Portuària de Tarragona
 Arxiu del Port de Tarragona
 Museu del Port de Tarragona

Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver

Consell Comarcal del Tarragonès

Diputació de Tarragona
 Museu d’Art Modern de Tarragona

Fundació “la Caixa”

Fundació Caixa Tarragona

Fundació Privada Mútua Catalana

Generalitat de Catalunya
 Arxiu Històric de Tarragona
 Biblioteca Pública de Tarragona
 Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona

Universitat Rovira i Virgili
 Departament d’Història i d’Història de l’Art
 Institut de Ciències de l’Educació

CoorDinaCió: 

Servei d’Arxiu i Documentació Municipal 
de l’Ajuntament de Tarragona 






