Inaugurada la mostra «1715. La fi del regne enmig del mar?»
dimarts, 10 de novembre de 2015 18:36

«1715. La fi del regne enmig del mar?» és la mostra itinerant que es va inaugurar al Born
Centre Cultural de Barcelona, i recorrerà totes les illes. Ahir, dilluns 9 de novembre, es va
inaugurar a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Sant Francesc. L'exposició fa una mirada a
la Guerra de Submissió (1705-1715), des de la perspectiva de les Illes Balears i Pitiüses, ara
que es compleix el tricentenari d'aquest fet històric.

La mostra pretén donar a conèixer la participació de les Illes Balears en aquell episodi, poc
coneguda i gens reconeguda, tant pel que fa a l'aportació dels mariners i dels artillers que
auxiliaren el setge de Barcelona, com pel que fa a la guerra en El Regne enmig del Mar, a les
illes, segons ha explicat el comissari de la mateixa, Bartomeu Mestre. L'exposició ha estat
produïda pel Born CC de Barcelona, en col·laboració amb l'OCB i la Comissió Cívica del
Tricentenari 1715-2015.

La mostra es fonamenta en uns texts breus i una vintena d'imatges sobre dotze plafons. Cada
plafó va encapçalat per dos versos de Guillem d'Efak extrets de l'obra El Regne enmig del Mar
(Siau qui sou!)
. La podeu
visitar de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres fins al pròxim 21 de novembre.

Conferències
A més, amb motiu de l'exposició s'han organitzat dues conferències. El pròxim dilluns 16 de
novembre l'historiador local, Santiago Colomar, oferirà la conferència «Les Pitiüses i la Guerra
de Successió: la derrota d'un model polític
», a les 20.00 hores a la mateixa sala d'exposicions.

I el divendres 4 de desembre, l'escriptor i comissari de la mostra, Bartomeu Mestre, oferirà una
conferència il·lustrada «De la presa (1715) a la represa (2015)», a les 20.00 hores a la
biblioteca Marià Villangómez.
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