DIADA DE SANT ANDREU 2014
Cada any per Sant Andreu, recordem fets, institucions o bé organismes públics que com a resultes de la Guerra
de Successió a les Corones d’Aragó i Castella van desaparèixer després de segles. No per l’evolució normal de les
coses sinó fruit de la repressió que el nou ordre foraster va imposar en ocupar el nostre País.

Des del Memorial 1714, com una forma més de resistència, volem conèixer les nostres institucions perquè estem
convençuts que aprofundir en el seu coneixement ens ajudarà a trobar solucions útils per al nostre món d’avui.
I, així, si en anteriors diades de Sant Andreu, hem parlat entre d’altres de les Constitucions Catalanes; de l’Arxiu
Reial de Barcelona i del Consell de Cent de Barcelona, l’any vinent tenim programat el tema de la Unitat de la
Nació Catalana i de l’Aragó fins a la Guerra de Successió.
Enguany us proposem al nostre local del Fossar de les Moreres 2-4, de Barcelona les
següents conferències:
Dimarts, dia 2 de desembre a les 7 del vespre
“Les banderes segrestades de 1714”, a càrrec de Sebastià Herreros Agüí, expert de
reconegut prestigi internacional en la Vexil·lologia, ciència auxiliar de la història
que estudia les banderes, actualment és vicepresident de la Societat Catalana de
Vexil·lologia de la qual va ser cofundador.
El presentarà l’il·lustrador i investigador Francesc X. Riart Jou.
Dimecres, dia 3 de desembre a les 7 del vespre
“Orígens i evolució de la Paeria de Lleida”, a càrrec del Doctor Joan J. Busqueta
Riu, professor d’història de la Universitat de Lleida i Degà de la seva Facultat de
Lletres.
El presentarà el expaer en Cap de Lleida, Manuel Oronich Miravet.
Ens trobem bé en llibertat, creixem en democràcia.
Santa Eulàlia

El nostre capteniment com a poble va cridar l’atenció a l’escriptor, polític i militar portuguès d’origen noble Francisco
Manuel de Melo, que en la seva obra Historia de los movimientos de separación y guerra de Cataluña, editat l’any 1645.
Descriu amb sorpresa que els catalans en plena guerra el 30
de novembre de 1640, com ho feien cada any, destinéssim el
dia per anar a votar i renovar els consellers de Barcelona.
Albert Garcia Espuche, al seu llibre Una societat assetjada:
Barcelona 1713-1714, ens fa veure amb admiració com en
les condicions més dramàtiques de la Guerra de Successió,
es prenen les decisions debatent-les; demanen en primer lloc
voluntaris per les accions més arriscades, voten i aixequen
acta notarial.

La Paeria de Lleida

Aquests dies hem vist amb orgull com el 9 de novembre, seguint les pròpies lleis i aprofitant una petita escletxa
que ens dóna la situació actual, els catalans hem sortit, de forma voluntària i alegra a expressar a les urnes el
nostre desig nacional.
Jordi Miravet

President del Memorial 1714

