
 ONZE DE SETEMBRE: EL SIMBOLISME D’UN ABANS I UN DES PRÉS 
 

Un abans caracteritzat per l’existència d’un Estat propi, i un després determinat  
per la lluita per defensar i refer la Nació Catalana i dotar-la novament d’un Estat 

 
Per JORDI MIRAVET : Economista i President de MEMORIAL 1714  des de 1995 

 
El Cas de Catalunya. Apel·lació a les Nacions Unides. San Francisco (California) 1945. 

La independència de Catalunya a les mes altes instancies internacionals. El Document va ser 
presentat a la primera Conferència constitutiva de la ONU celebrada a l’abril de 1945, que el va 
acceptar i registrar. Recull tot un seguit de reclamacions a la Societat de Nacions així com raons 
argumentals, en defensa del reconeixement internacional de Catalunya. 

Permet explicar el canvi de paradigma produït en el àmbit internacional com a conseqüència del 
final de la Guerra Freda (1990) i la sentencia del Tribunal de Justícia Internacional de la Haia de 
22 de juliol de 2010 sobre la declaració unilateral d’independència de Kosova.  

El Memorial de Greuges de 1760. 

Presentat a Carles III (fill de Felip V), per vuit diputats: Dos per Saragossa, dos per Barcelona, 
dos per València i dos per Palma de Mallorca. El Memorial presenta la diferencia entre la situa-
ció que hi havia abans i després de 1714. 

Permet enllaçar amb el concepte geogràfic del territori de la nostra realitat nacional. El tipus de 
colonialisme econòmic que Espanya exerceix sobre els Països Catalans (una metròpoli pobra, 
domina a una colònia rica). I una nova visió de la Renaixença que enllaça el segle XVIII amb el 
segle XXI.  

Catàlegs de les exposicions del Memorial 1714: La Guerra de Successió i la Pèrdua de l’Estat,        
Els defensors de les Llibertats 1705-1714, L’ Intent d’Anorrear un Poble 1714-1725,             
El Regne de Catalunya fins 1714.... 

Permeten atansar-nos a la Guerra de Successió des de diferents angles pel que fa als tres primers.  

El Regne de Catalunya fins a 1714... en canvi te un altre enfocament. Si el 1714 es va perdre 
l’Estat d’una nació que valia la pena, expliquem fets d’aquesta nació que estan contrastats per la 
historiografia oficial però que no són prou coneguts pel públic en general. Així com també fets 
que estan en debat, com el descobriment d’Amèrica. Es comentarà també una segona part 
d’aquesta exposició en projecte.  

Denuncia també el fals aragonesisme com a base doctrinal del nacionalisme històric espanyol 
contemporani.  

Els diferents manifests i texts del Memorial 1714. 

Els Manifests dels anys 1997, 2007, 2011 i de 2013, que seran objecte de comentari i discussió. 

Texts de reconeixement als Regiments Valencians en la defensa de Barcelona i dels Illencs en 
general per la seva contribució a la defensa del Setge de 1714. Així com escrits sobre fets con-
crets com, per exemple, el Tractat d’Utrecht, el Pacte de Gènova o les Reials Guàrdies Catalanes.  

NOTA : En cursiva, nom dels texts editats pel MEMORIAL 1714     www.11setembre1714.org/memorial1714.html  
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