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LES CONFERÈNCIES DE L’AUCer
L’AUCer obre el curs 2014-2015 amb ‘Barcelona
1714 en imatges’
L’historiador Francesc X. Hernández i l’il·lustrador Guillem H. Pongiluppi
explicaran i mostraran les il·lustracions catalanes del segle XVIII
L’acte inaugural, obert a tothom, és aquest divendres a les 20.15 hores al
Museu Cerdà
La Sala de Convencions del M useu Cerdà acollirà aquest divendres 17
d’octubre, a ¼ de 9 del vespre, la conferència ‘Barcelona 1714 en imatges’, que
permet apropar-se amb il·lustracions a com es va viure en primera línia la
Guerra de Successió i el setge a la capital catalana. L’acte, obert a tothom, serà
també la inauguració de les activitats de l’Associació Universitària de
Cerdanya per al curs 2014-2015.
L’historiador Francesc X. Hernández i l’il·lustrador Guillem H. Pongiluppi
explicaran com les imatges i il·lustracions han estat una peça clau per poder
conèixer, al cap de tres segles, com era la vida quotidiana de Barcelona al
començament del segle XV III i com la població va viure la guerra, va resistir al
setge i va viure i la posterior ocupació per part de les tropes borbòniques.
Francesc Xavier Hernández (Barcelona, 1954) és catedràtic de la Universitat de
Barcelona i especialista en la història militar de Catalunya. Entre el 2003 i el
2006 va ser D irector General de Recerca de la G eneralitat i va impulsar la
creació de diversos Centres de Recerca de Qualitat, en tota mena d’àmbits com
ara la biomèdica, la nanotecnologia, la paleontologia i el patrimoni cultural.
De la seva part, G uillem H. Pongiluppi (Barcelona, 1981) és un il·lustrador
expert en imatges històriques i arqueològiques. És conegut per les il·lustracions
que ha creat sobre la G uerra de Successió i és autor del llibre ‘1714. El setge de
Barcelona’. La seva darrera obra és ‘Born 1714, memòria de Barcelona’. Ha
col·laborat en la reconstrucció virtual tant del Born com d’Empúries i de la
ciutadella de Calafell, entre d’altres. T ambé ha participat en la sèrie documental
‘Cosmos 2014’, produïda per National G eographic i la BBC.
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