
Exposició 

El pintor Antoni Viladomat 
1678-1755. El relat pintat

Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755) 
va ser un dels artistes més rellevants 
del seu temps. Amb motiu de la 
commemoració del Tricentenari, 
diferents institucions s’han unit per fer 
possible un gran projecte expositiu 
repartit en cinc seus diferents: Museu 
d’Art de Girona, Museu de Mataró, 
Museu Arxiu de Santa Maria de 
Mataró, Museu Arxiu de Santa Maria - 
Conjunt dels Dolors, Museu de Lleida: 
diocesà i comarcal i Museu Nacional 
d’Art de Catalunya.

El Museu de Lleida acull El relat 
pintat, exposició que mostra el 
vessant més pedagògic de l’art de 
Viladomat i la seva habilitat per 
compondre històries. Entre d’altres 
obres, es podran veure algunes de les 
teles del cicle de la vida de Sant 
Francesc, el conjunt que li va donar 
fama, a més d’una Santa Quitèria amb 
una vista inèdita de la Lleida del segle 
XVIII.

Exposició 

1714 Dibuixant el Mite

Fins a la irrupció de la fotografia, el 
dibuix ha estat una eina perfecta per a la 
difusió d’idees entre les masses, ja sigui 
en estampes, cartells, revistes i llibres. 
Dibuixos reivindicatius, il·lustracions 
històriques, vinyetes satíriques, historie-
tes amb voluntat pedagògica, autors 
anònims i artistes importants, tots han 
contribuït amb el seu talent a construir i 
difondre la iconografia d’aquell moment 
històric i tota la seva càrrega simbòlica. 

L’exposició recull de forma sistematitza-
da un ventall d’il·lustracions, incloses als 
llibres d’història, entorn El Mite de l’onze 
de setembre, com a fita històrica i 
reivindicació de caràcter nacional 
mostrada en diferents elements de 
difusió: postals, fulls volants i segells, així 
com la iconografia publicada a les 
publicacions catalanistes de finals del S. 
XIX i principis del XX, les revistes 
d’humor gràfic històriques, i el còmic 
contemporani, de la mà d’autors 
destacats com Apel·les Mestres, Tisner, 
Lola Anglada, Pilarín Bayés, Cazares, etc.  

Cantata 

El Setge de Lleida 1707

A càrrec del Grup 
Quartana i la companyia 
Teatre de Butxaca

A partir del document original 
d’una peça musical excepcional: 
Cantate sur la prise de Lerida, de 
Jean Baptiste Stuck, el grup 
instrumental Quartana, ha efectuat 
l’adaptació d’un concert cantat que 
conté la música barroca culta 
d’aquell moment històric, i també 
aporta la música popular del 
mateix període.

El concert compta amb la 
teatralització del fet històric, amb 
una acurada posada en escena i 
interpretació a càrrec de la 
companyia Teatre de Butxaca. 

Biblioteca Pública de Lleida
Fins al 30 de juny

Biblioteca Pública de Lleida
Dissabte, 21 de juny

Museu de Lleida: diocesà i comarcal
Fins al 2 de novembre

Itinerari 1700: 
Música, Pintura i 
Nova Planta

Exposició 

Cadastre de Patiño

Entre les conseqüències més destaca-
des de la Guerra de Successió figura 
l’establiment a la Corona d’Aragó, 
mitjançant el Decret de Nova Planta 
de 1716, d’un nou sistema de govern i 
d’administració destinat a substituir 
les tradicionals institucions catalanes. 
D’aquest model en destaca el nou 
sistema tributari, el Cadastre, que 
tenia com a premisses la centralització 
administrativa, l’abolició dels furs i 
privilegis de València, Aragó, Mallorca 
i Catalunya i l’administració directa 
des de Madrid, mitjançant les capita-
nies generals, les audiències i les 
intendències.

L’exposició, basada en 8 panels de 
gran format, en reproduccions amplia-
des de documents i en una mostra de 
documents originals vol donar a 
conèixer la incidència que aquest nou 
model tributari va tenir a les pobla-
cions de les vegueries de les terres de 
Lleida i dels Pirineus. 

Arxiu Històric de Lleida
Fins al l 15 de juliol 

Espai
Cultura



Espai Cultura és una iniciativa dels Serveis Territorials de Cultura que 

té per objectiu acostar al públic en general tres equipaments culturals 

de primera línia com són la Biblioteca Pública, el Museu de Lleida: 

diocesà i comarcal i l’Arxiu Històric de Lleida, a partir de sengles 

programacions complementàries.

En aquesta primera edició, Espai Cultura ens presenta tres exposicions 

i un concert sota la denominació comuna “Itinerari 1700.  Música, 

Pintura i Nova Planta”, un recorregut per diferents formes d’expressió 

cultural del segle XVIII i una mostra de l’execució a les nostres terres 

del Decret de Nova Planta, per tal d’acostar-nos, des de diferents 

perspectives, als fets històrics i a la realitat d’allò que es va esdevenir 

ara fa 300 anys, a casa nostra, i que enguany recordem, amb tota mena 

de propostes, arreu del país.

Arxiu Històric de Lleida, 
visita guiada a l’exposició 
Cadastre de Patiño  

Museu de Lleida: diocesà i comarcal 
visita guiada a l’exposició  
El pintor Antoni Viladomat 1678-1755. 
El relat pintat 

Biblioteca Pública de Lleida, 
Cantata El Setge de Lleida 1707 

Per participar a l’Itinerari 1700 del dissabte, 21 de juny de 2014 
caldrà presentar la invitació que es pot recollir, de manera gratuïta, 
als Serveis Territorials de Cultura (Rbla. d’Aragó, 8), de 9 a 14 h.

Màxim 4 invitacions per persona.

18.30 h 

19.00 h

19.35 h 

Espai
Cultura

Espai
Cultura

Itinerari 1700: 
Música, Pintura i Nova Planta

Itinerari 1700
Dissabte, 21 de juny de 2014

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Biblioteca Pública de Lleida
Arxiu Històric de Lleida

Itinerari 1700: Música, Pintura i Nova Planta

1.   Arxiu Històric de Lleida
(C/ Governador Montcada, s/n, Lleida)
www.cultura.gencat.cat/arxius/ahl

2.   Museu de Lleida: diocesà i comarcal
(C/ Sant Crist, 1 Lleida)
www.museudelleida.cat/

3.  Biblioteca Pública de Lleida
(Rambla d’Aragó, 10 Lleida)
www.bibliotecalleida.gencat.cat/
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