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Amb el Trienni Liberal (1820-1823) s’inicia a
Barcelona la Revolució Liberal (1820-1843),
que pretén establir un règim basat en una
constitució que garanteixi els drets i les
llibertats de la ciutadania. L’activitat política
a la ciutat, en què conflueixen les idees
transgressores amb el vell sistema polític i
social i les demandes de diversos col·lectius
socials i polítics, dona lloc a un lideratge
revolucionari descentralitzat en la construcció
del nou Estat liberal. En aquest període,
Barcelona esdevé la principal ciutat constitucional de la monarquia borbònica, i la seva deriva
revolucionària és comparable a la de ciutats
de l’antic imperi espanyol com Buenos Aires,
Bogotà, Caracas o Santiago de Xile, alhora que

les idees de la França republicana i revolucionària arrelen amb força. Barcelona es
converteix en un espai d’experimentació sobre
quins han de ser els límits de la participació i de
les llibertats dels projectes polítics liberals i,
alhora, també viu onades repressives dirigides
per les autoritats militars amb el beneplàcit del
govern i el suport de les elits de la ciutat.
DIJOUS 19 DE NOVEMBRE
16.00 h
Obertura
16.30 h
La dimensió transnacional de la Revolució
Liberal a Barcelona, 1820-1843
Jordi Roca Vernet, UB
17.15 h
L’església dividida durant el Trienni Liberal
a Catalunya
Xavier Sànchez Sancho, UB

18.00 h
Pausa
18.30 h
Els anticlericalismes: liberal i popular,
1835-1837
Josep Rueda, UB
19.15 h
La Jamància: una alternativa revolucionària
del liberalisme progressista centralista
Núria Miquel, UB
20.00 h
Presentació de la Guia d’Història Urbana
Revolució liberal / BCN 1820-1843
Joan Roca, MUHBA, Jordi Roca Vernet, UB
i Núria Miquel, UB
MUHBA PLAÇA DEL REI. Sala de Martí l’Humà
Activitat gratuïta. Aforament limitat segons
normativa sanitària.Retransmissió en línia a
través de la web del MUHBA.
Anvers: Anònim, Revolucionaris repartint els fusells i construint una
barricada a l’accés a la plaça de Sant Jaume, novembre de 1842. AHCB
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