
CICLE DE CONFERÈNCIES:

CATALUNYA, HISTÒRIA D'UNA
INDEPENDÈNCIA
Abans i després de 1713

Presentació

---ooOoo---

El Cercle Català d'Història organitza un cicle de conferències per commemorar els
300 anys de lluita per la defensa i recuperació de l’Estat propi. 

El cicle comença el 19 de setembre de 2013 i acabarà el juny de 2014.

---ooOoo---

El 6 de juliol de 1713, Emmanuel Ferrer i Sitges, membre del braç militar de
Catalunya, pronuncia a Barcelona un discurs decisiu en la història de Catalunya. Ferrer i
Sitges  evoca  la  història  de  Catalunya  en  una  intervenció  a  la  Junta  de  Braços  que
provoca la decisió de no acceptar els ignominiosos termes dels tractats d’Utrecht que
esborraven  Catalunya  del  mapa,  sense  haver  escoltat  ni  permès  participar  a  les
deliberacions.

És així que el 7 de juliol de 1713, la Junta de Braços decidia continuar la guerra
contra França i Castella. Poc després, el 24 de juliol, els Consellers de Barcelona van
jurar la defensa a ultrança de la ciutat a l’església de Sant Miquel, enderrocada durant el
vuitcentista sexenni revolucionari.

La  resolució  d’Emmanuel  Ferrer  i  Sitges  va  ser,  doncs,  el  detonant  d’una
“guerra a ultrança” que, d’una manera o altra, amb diversitat de tàctiques i estratègies,
perdura fins als nostres dies des de l’estiu de 1713.

Aquest mateix any es recuperava la bandera negra de la guerra de Separació,
amb el lema  Serem lliures o morirem, i es va crear un exèrcit que aconseguí allargar
l’existència de l’Estat Català durant 14 mesos.

Després  d'aquest  fet,  tres  segles  d’ocupació  amb  el  “sagrat”  principi  del
“derecho de conquista” imposat amb baionetes i canons.

L'objectiu del cicle és donar a conèixer i divulgar els fets i les condicions que
van decidir els catalans a no sotmetre’s malgrat les adversitats i una dura derrota militar
a mans de dues potències imperialistes.
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El cicle compta amb la participació d'especialistes que analitzaran els diversos
aspectes que provocaren la guerra de Successió, una guerra europea amb les potències
lluitant amb un ull posat sobre el mercat colonial americà. El cicle ”Catalunya història
d'una  independència”  també  analitzarà  alguns  mites  al  voltant  de  1714,  i  les
conseqüències de la guerra interminable generada per la mala pau pactada a Utrecht.

Les conferències del cicle es realitzaran en diversos espais, alguns emblemàtics
de  Barcelona  com  el  palau  Moja  entre  d'altres  i  comptarà  amb  la  presència  dels
professors  Eva  Serra  i  Antoni  Garcia  Espuche;  Antoni  Muñoz,  Josep  Catà  i  Jordi
Peñarroja (escriptors i investigadors i membres del Cercle Català d'Història); Francesc
Riart  (expert  en  indumentària),  Jaume  Clotet  i  David  Montserrat  (periodistes  i
escriptors); Jordi Miravet (president del Memorial 1714). 

El cicle es clourà amb una taula rodona el juny de 2014, que contarà amb la
participació d'Albert Pont (president del CCN i autor de “Delenda est Hispania”), Issona
Passola (Directora  de  cinema),  Clàudia  Pujol  (directora  de  la  revista  Sàpiens)  entre
d'altres. Aquesta taula rodona té l’objectiu d’analitzar els mitjans i procediments per
difondre  el  coneixement  històric  d'una  manera  atractiva,  a  través  de  la  premsa,  el
cinema i qualsevol altre mitjà.

---ooOoo---

El  Cicle  de  conferències  “Catalunya  història  d'una  independència”  està
organitzat pel Cercle Català d'Història, -associació sense ànim de lucre que dedica els
seus esforços a la recuperació i la divulgació de la Història de Catalunya-  i compta amb
la col·laboració d’un important número d’entitats del país. Més info: http://www.cch.cat

---ooOoo---

Alguns extractes del discurs de Ferrer i Sitges

“...Amb la present acta  -vull  que tingui força de solemne Protestació,  amb totes les
cláusules de dret necessàries- dono de nulitat i protesto de la sotsdita deliberació per
oposar-se a l'honor, lleig i privilegis de tota la Nació Catalana, per ser ignominiosa tan
servil sugecció al nom de tota la Nació...”

“...La divina justícia, que si no tolera no deixa impúnits els crims, ha permés ser obligat
nostre rei a haver de firmar la evacuació d’este Principat, per poder retirar sens perill
la  preciosa  prenda  de  la  reina  nostra  senyora,  i  los  pérfidos  ministres  inglesos,
despreciant tantes promeses, rompent tantes seguritats, han sacrificat la confiança que
en  la  nació  inglesa  teníem  posada,  entregant-nos  a  discreció  a  nostres  capitals
enemics: lo  silenci  en  què han callat  lo  que  devien  declarar,  los  perills  en  què se
trobava Catalunya, ocultant lo deplorable estat, son còmplices en la present desgràcia,
avisat casi fora de temps...”

Cercle Català d’Història - www.cch.cat / info@cch.cat



“ ...Dar lo cas present per no succeït és negar a nostra nació ses glorioses hassanyes.
Elegir  lo  medi  de  subjectar-se  a la  dura esclavitud  que  volen  imposar-nos  nostres
enemics és fer afront a nostre nació, degenerant de nostres predecessors.
Pregunto: és altra Catalunya de la que era en altres temps? S’és mudat lo benigne
clima devern  a  l’alta  Providència?  Tenim altres  progenitors  que  los  que  en  tantes
empreses i conquistes han dilatat i il·lustrat nostre nom? Tenen, per ventura, nostres
lleis  i  privilegis indignes establiments  i principis? Falta als  Excel·lentíssims Braços
Generals autoritat i justícia? No donen nostres lleis i privilegis facultat per oposar-se
als que injustament volen oprimir-nos?...”

Programa de les conferències

Tots els actes son d’entrada lliure

Conferència: Núm.1
Títol: “Guerra  dels  Segadors  i  Guerra  de  Successió;  dos  conflictes  d’una

mateixa causa (1640-1700)”
Ponent: Eva Serra (Professora de Geografia i Història de la UB)
Presentador: Joaquim Ullan (President del CCH)
Data: Dijous 19 de setembre 2013, a les 19h
Espai: Sala Noble del Palau Moja

Conferència: Núm.2
Títol: “Catalunya  en  una  guerra  d’abast  mundial.  L’aposta  catalana  per

l’arxiduc Carles (1700-1706)”
Ponent: Antoni Muñoz (Investigador i escriptor)
Presentador: Jordi Peñarroja (Escriptor i fotògraf)
Data: Dijous 17 d’octubre 2013, a les 19h
Espai: Biblioteca de Catalunya

Conferència: Núm.3
Títol: “D’Almansa a Utrecht (1707-1713)”
Ponent: Josep Catà (Investigador i escriptor)
Presentador: Eva Sans (Investigadora i cap de recerca del CCH)
Data: Dijous 7 de novembre 2013, a les 19h
Espai: Reial Cercle Artístic de Barcelona

Conferència: Núm.4
Títol: “La resistència a ultrança i  el  final  de la guerra a Catalunya (1713-
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1714)”
Ponent: Jordi Peñarroja (Escriptor i fotògraf)
Presentador: Joaquim Ullan (President del CCH)
Data: Dimarts 10 de desembre 2013, a les 19h
Espai: Centre Comarcal Lleidatà

Conferència: Núm.5
Títol: “La Guerra de Successió en l’imaginari nacional”
Ponent: Jordi  Peñarroja  (Escriptor  i  fotògraf)  i  Francesc  Riart  (Investigador  i

il·lustrador)
Presentador: Eva Sans (Investigadora i cap de recerca del CCH)
Data: Dimecres 15 de gener 2014, a les 18:30h
Espai: Born Centre Cultural

Conferència: Núm.6
Títol: “La repressió borbònica i l’exili austriacista”
Ponent: Josep Catà (Investigador i escriptor)
Presentador: Jordi Peñarroja (Escriptor i fotògraf)
Data: Dijous 20 de febrer 2014, a les 19h
Espai: Centre Comarcal Lleidatà

Conferència: Núm.7
Títol: ”Una societat assetjada. Barcelona 1713-1714”
Ponent: Albert Garcia Espuche (Historiador)
Presentador: Galdric Peñarroja (Fotògraf i llicenciat en humanitats)
Data: Dimecres 19 de març 2014, a les 18:30h
Espai: Born Centre Cultural

Conferència: Núm.8
Títol: “La Guerra de Successió i la novel·la històrica”
Ponent: Jaume  Clotet  (Periodista  i  escriptor)  i  David  Montserrat  (Periodista  i

escriptor)
Presentador: Josep Catà (Investigador i escriptor)
Data: Dijous 24 d’abril 2014, a les 19h
Espai: Reial Cercle Artístic de Barcelona

Conferència: Núm.9
Títol: “Les entitats i la memòria històrica del 1714”
Ponent: Jordi Miravet (President del Memorial 1714)
Presentador: Joaquim Ullan (President del CCH)
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Data: Dimarts 13 de maig 2014, a les 19h
Espai: Centre Comarcal Lleidatà

Conferència: Núm.10 (Taula rodona)
Títol: “La Sobirania de Catalunya enfront del ‘Derecho de conquista’”
Ponent: Albert  Pont  (President  del  CCN),  David  Gimbernat  (Productor  de

cinema),  Albert  Blanch  (Director  de  cinema),  Mª  Carme  Roca
(Escriptora) i Jordi Peñarroja (Escriptor i fotògraf).

Moderador: Eva Sans (Investigadora i cap de recerca del CCH)
Data: Dimecres 11 de juny 2014, a les 19h
Espai: Reial Cercle Artístic de Barcelona

Actes i activitats paral·leles

Paral·lelament al cicle de conferències, s'organitzen un seguit d'activitats destinades a
complementar aquest any commemoratiu.

Activitat: Núm.1
Títol: Presentació del llibre: “Barcelona 1713, capital d’un estat”
Ponent: Jordi Peñarroja (Escriptor i fotògraf)
Presentador: Joaquim Ullan (President del CCH)
Data: Dijous 21 de novembre 2013, a les 19h
Espai: Centre Comarcal Lleidatà

Activitat: Núm.2
Títol: Tertúlia al Cafè de l'Òpera: “2014, i ara què?”
Ponent: Salvador Bonada (President de l'Ateneu Alellenc)
Presentador: Jordi Peñarroja (Escriptor i fotògraf)
Data: Dijous 30 de gener 2014, a les 19h
Espai: Cafè de l’Òpera

Activitat: Núm.3
Títol: Ruta Memòria de l'Onze de Setembre de 1714
Guia: Jordi Peñarroja (Escriptor i fotògraf)
Data: Diumenge 1 de juny 2014, a les 10:30h
Sortida: Arc del Trïomf de Barcelona (sortida i arribada)
Preu: General: 10€ / Socis CCH: 7,50€ / Menors 12 anys: Gratuit
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Resum de participants i espais col·laboradors

Conferenciants:

 Albert Blanch (Director de cinema)
 Josep Catà (Investigador i escriptor)
 Jaume Clotet (Periodista i escriptor)
 Albert Garcia Espuche (Historiador)
 David Gimbernat (Productor de cinema)
 Jordi Miravet (President del Memorial 1714)
 David Montserrat (Periodista i escriptor)
 Antoni Muñoz (Investigador i escriptor)
 Albert Pont (President del CCN)
 Jordi Peñarroja (Escriptor i fotógraf)
 Francesc Riart (Investigador i il·lustrador)
 Mª Carme Roca (Escriptora)
 Eva Serra (Historiadora)

Col·laboradors:

 Joaquim Ullan (President del Cercle Català d’Història)
 Eva Sans (Cap de recerca del Cercle Català d’Història)
 Galdric Peñarroja (Fotògraf i llicenciat en humanitats)
 Salvador Bonada (President Ateneu Alellenc)
 Maria Miró (Fotògrafa)
 Ramon Tubau (Il·lustrador)

Espais participants:

 Sala Noble del Palau Moja
 Biblioteca de Catalunya
 Reial Cercle Artístic de Barcelona
 Centre Comarcal Lleidatà
 Born Centre Cultural

Imatges de les conferències realitzades durant el cicle

Imatges  representatives  de  les  diferents  conferències  que  ja  s’han  realitzat
seguint el programa previst.
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Conf.1: Prof. Eva Serra – Palau Moja

Conf.2: Prof. Antoni Muñoz – Biblioteca Nacional de Catalunya
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Conf.3: Prof. Josep Catà – Reial Cercle Artístic de Barcelona

Conf.4: Sr. Jordi Peñarroja – Centre Comarcal Lleidatà
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Conf.5: Sr. Jordi Peñarroja i Sr. Francesc Riart – El Born Centre Cultural

Conf.6: Sr. Josep Catà – Centre Comarcal Lleidatà
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Conf.7: Sr. Antoni Garcia Espuche – El Born Centre Cultural

Conf.8: Srs. Jaume Clotet i David Montserrat – Reial Cercle Artístic de Barcelona
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Conf.9: Sr. Jordi Miravet – Centre Comarcal Lleidatà

Conf.10: Taula rodona – Reial Cercle Artístic de Barcelona
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Imatges dels diferents actes paral·lels organitzats

Imatges  representatives  dels diferents  actes paral·lels  al  cicle  de conferències
que ja s’han realitzat seguint el programa previst.

Acte 1: Sr. Jordi Peñarroja – Centre Comarcal Lleidatà
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Acte 2: Sr. Salvador Bonada – Tertúlia al Cafè de l’Òpera de Barcelona

Acte 3: Sr. Jordi Peñarroja – Ruta guiada “Memòria de l'Onze de Setembre”
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Joaquim Ullan Martorell
President

Cercle Català d’Història

Tlf: 619.579.870
joaquim.ullan@gmail.com

www.cch.cat
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