PROGRAMA D’ACTES A L’ENTORN
DE LA DIADA DE SANT ANDREU
2011
El President del Memorial 1714, us convida a participar en les conferències que amb motiu de la diada
de Sant Andreu celebrarem a la seu social de la Plaça del Fossar de les Moreres 2-4 de Barcelona, a les
7 del vespre.
30 DE NOVEMBRE
- Els orígens històrics i doctrinals del constitucionalisme català.
Per part d’Eduard Cardona, advocat en exercici i exregidor de
l’Ajuntament de Barcelona.
- La modernitat de les Constitucions Catalanes de 1702-1706.
Per part de Sebastià Sardiné, advocat en exercici, Màster en Comerç
i Legislació Internacional, és biògraf de Ramon F. Vilana Perles.
14 DE DESEMBRE
- Defensa i reivindicació del sistema constitucional català (del segle XVI
al segle XXI).
Per Josep Ferrer, lingüista i membre del Consell permanent de
l’Assemblea Nacional Catalana (en procés de constitució).
- Taula rodona dels tres conferenciants.
Presentarà els actes Jordi Miravet, president del Memorial 1714.

En commemoració del fet que durant segles i fins a 1714 al Consell de Cent de Barcelona, anualment es
feien eleccions el 30 de novembre, dia de Sant Andreu. El Memorial 1714 aprofita aquesta data per parlar
d’alguna de les nostres institucions perdudes i de les quals encara avui en podem aprendre.
Enguany tractarem de les Constitucions Catalanes, el cos jurídic normatiu on es recull la nostra tradició
política i institucional i que es renovava a través de les diferents compilacions. Les de 1702-1706 són
les últimes fetes en llibertat i que, en paraules del catedràtic Francesc Xavier Hernández Cardona, són
una meravellosa herència de civilització.
De les Constitucions Catalanes, Josep Pella i Forgas i Josep Coroleu, publiquen l’any 1878 a Barcelona
una traducció titulada Las Cortes Catalanas y los Fueros de Cataluña. Antoni Porta i Berguedà, recull
la feina dels autors anteriors i en el seu llibre La Victòria de Catalunya de 1705 i a la pàgina 79 ens diu
de la recopilació de 1702:
.....Pel que feia a Catalunya es digué textualment: “La nació catalana és la reunió de pobles que parlen
l’idioma català. El seu territori comprèn: Catalunya amb els comtats del Rosselló i de la Cerdanya, el
Regne de València i el Regne de Mallorca”. “Els tres pobles que formen la nació catalana tenen una
constitució política pròpia i estan federats entre si i amb el Regne d’Aragó, mitjançant certes condicions
que són objecte d’una llei especial. Catalunya és l’estat polític format, dintre la Confederació, pels
catalans del Principat i dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya. El Principat de Catalunya és lliure i
independent”.....
En relació a la recopilació de 1706, al seu capítol 61 limita Catalunya al nord per Salses i a ponent pel
Cinca.....

