
RESERVA LA TEVA PLAÇA
a través del portal d’Histocat a Internet

7,00 €
6,00 € socis FEHC

Forma de pagament: transferència al 
c/c: 2100  3275 21 2200076323

Per cap consulta pots trucar al 656 878 783

RUTES HISTÒRIQUES

RUTA PAU CLARIS-CORPUS DE SANG
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Aquest any es compleixen 350 anys del Tractat dels Pirineus sig-
nat a l’illa dels Faisans (País Basc nord), per Luis de Haro i Pedro 
Coloma i el cardenal Mazzarino i Hugues de Lionne, represen-
tants dels reis de Castella i França, respectivament.

El tractat posava el punt final a la guerra de Separació o guerra 
dels Segadors, intent fallit de deslliurar Catalunya -un país en 
plena expansió econòmica- del llast que suposava la subjugació 
a un estat en absoluta decadència econòmica i política, Caste-
lla.

Aquestes darreres setmanes ha tornat a estar d’actualitat la fi-
gura de Pau Claris, líder carísmàtic i indiscutible d’aquell movi-
ment de recuperació nacional, gràcies a diversos treballs sobre 
la seva figura, com el llibre de l’historiador Antoni Simon Pau 
Claris, líder d’una classe revolucionària i, especialment, sobre les 
circumstàncies de la seva mort, clarament, un assassinat polític, 
comès per agents del rei Felip III (IV de Castella).

Al llarg de tot aquest 2009, la FEHC durà a terme tota una sèrie 
d’activitats commemoratives d’aquest aniversari.

I volem començar, reten homenatge a Pau Claris, mort el 27 
de Febrer de 1641. Per això, el proper dissabte 28 de Febrer, us 
convidem a recòrrer amb nosaltres els principals escenaris bar-
celonins de la vida de Pau Claris i d’alguns episodis significatius 
del Corpus de Sang.

Sortida a les 11:00 hores 
del matí

Plaça de l’Àngel
(confl uència entre els 
carrers de Jaume I, Via 

Laietana i Princesa)
Metro Jaume I

Dissabte, 
7 de març de 2009


