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JORNADA        ONZE DE SETEMBRE 1714 - 2014 
 

Dissabte, 14 de setembre de 2013, de 10 a 14 h.         
 
 

EL CONSTITUCIONALISME, FONAMENT DE L’ESTAT 
CATALÀ MEDIEVAL I DE LA CATALUNYA MODERNA,  

vist des de la perspectiva dels nostres tres Projec tes Nacionals:       
Primer: 806-1213; Segon: 1213-1714; Tercer: en cons trucció  des de 2005 

 

Per en VÍCTOR CUCURULL, llicenciat en Història i membre del Secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana ANC 
 

Sense conèixer a fons el nostre passat no és fàcil entendre el present i això ens condiciona 
de forma negativa a l’hora de prendre decisions en clau de futur. En aquest sentit fa por constatar 
la ignorància d’algunes de les persones de la classe política catalana, així com dels representants 
de moltes de les institucions de la dita societat civil i dels mitjans que generen opinió, pel que fa a 
la història de Catalunya, fets, idees, protagonistes, èxits i fracassos. És imprescindible conèixer 
l’evolució i característiques de l’autogovern durant els segles que la nació catalana fou sobirana 
així com la importància de les nostres aportacions en diversos camps al llarg dels segles. 

Avui ens centrarem en un aspecte troncal de la nostra història: els orígens, naturalesa i 
configuració de les estructures de govern de la nació catalana fins a 1714. I la lluita, fins a dia 
d’avui, per a la recuperació de les llibertats perdudes després del Decret de Nova Planta (1716), 
imposat al poble català de forma il·legítima “por derecho de conquista” (dret il·legal per sentència 
del Tribunal de La Haia de juny 2010), i la construcció d’un nou estat propi. 

Els catalans valorem molt el comerç i a tal fi s’ha articulat un complex sistema jurídic  
des dels orígens del nostre primer Projecte Nacional que ha estat model internacional. 

1. Qui som. Orígens Ibèrics. Tortosa : primera capital del país.  
2. Com ens organitzem. Arribada dels romans, els gots i els sarraïns. Tarraco : segona capital  

del país. Terra de pas més que “marca”. 
3. Primer Projecte Nacional . Un estat transpirinenc. Barcelona : tercera capital del país.  

Sobirania plena a finals del segle X. 
4. Lleis de “Pau i Treva”, naixement del comerç i la societat urbana. Oficis, gremis i estaments. Les taifes i els 

pàries. Els Trobadors. Els Càtars, heretges o bonshomes. El conflicte amb  
els francs. Pere el Catòlic. La batalla de Muret (1213). 

5. Segon Projecte Nacional . El constitucionalisme i la monarquia pactada. La Confederació catalana/aragonesa 
d’estats. Diputació del General. Consolat de Mar i expansió mediterrània.  

6. Defensa de les llibertats: Guerra dels Segadors (1640-1652) i República Catalana.  
Les Constitucions i Drets de Cathalunya, fins l’11 de setembre de 1714. 



7. El decret de la Nova Planta (1716). La Junta de Comerç de Barcelona. El comerç d’ultramar.  
La Constitució de Cadis (1812). Catalunya protectorat francès.  

8. La industrialització. Republicanisme i federalisme. La Renaixença. Les Bases de Manresa (1892). La Lliga. 
Solidaritat Catalana i la Mancomunitat. Proclamació de la República Catalana (14-abril-1931). L’Estatut del 32 i 
la restitució de la Generalitat. El franquisme i el seu significat. 

9. El fracàs de l’estat de les autonomies. Tercer Projecte Nacional . Dret de decidir. Sentència del Tribunal de La 
Haia del 2010. Manifestació del 2012. Via Catalana del 2013. 

10. Diferències qualitatives entre la forma de govern catalana i la forma de govern castellana o, millor, de “Madrid-
capital”. Es pot parlar d’imperi català? Si sí, en tot cas “el imperio español” va ser no només la usurpació de 
l’imperi català sinó que va significar la seva total desnaturalització  

 
Dissabte, 14 de setembre de 2013, de 16 a 20 h.         

 

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 situació        
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 concrets 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     

Col·laboració:              15€ cada sessió   20€ les dues sessions 
DESCOMPTE: 33% socis, aturats, jubilats, estudiants    NOTA: Ningú deixi de venir per raons econòmiques 


