
                                                            

                      ANTECEDENTS I ACTUALITAT DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA  

                                               AMICS DE LA UNESCO DE  BARCELONA 

                                                          c/ Mallorca 207 principal  

                                                                      Barcelona  

 

Aquest és  un cicle divulgatiu de la història de Catalunya , promogut  per  Amics de la UNESCO 

de Barcelona i el Memorial 1714, amb el suport de la Diputació de Barcelona . 

El cicle abraça diversos  períodes de la nostra història, bàsicament , encara que no en 

exclusivitat,  de la Guerra de Successió i  de la Mancomunitat de Catalunya  enllaçats amb  

l’actualitat.  

S’utilitzaran les exposicions aportades pel Memorial 1714 així com les conferències 

temàtiques. El cicle , és desenvoluparà   entre l’ 11 de gener  i el  12 de març i tan les 

conferències com les presentacions començaran a les 7 del vespre. 

 

                                                                           *** 

 

Inici  dia 11 de gener, inauguració de  l’exposició:  Barcelona 1714 Jacques Rigau ,  Crònica de 

Tinta i Pólvora. La presentarà Francesc Riart i Jou coautor del llibre  del mateix títol  i origen de 

l’exposició presentada ,l’ acompanyarà Jordi Miravet en representació del Memorial 1714.    

Dia 15 de gener:  El Cas de Catalunya, Apel·lació a les Nacions Unides .Conferència  a càrrec de 

Jordi Miravet Sanç, president del Memorial 1714, entitat editora del document tema de la 

conferència. Aquest  document va ser presentat  pels catalans de l’exili  a la primera 

Conferència constitutiva de l’ONU, celebrada a San Francisco ( CA) l’any 1945. Es podrà adquirir 

l’edició   del document feta pel Memorial 1714.. 

Dia 25 de gener, inauguració  de l’ exposició :  Els defensors de les llibertats de Catalunya 1705-

1714. L’Exposició recull una mostra dels dirigents del moment històric i la presentarà  l’editor 

de la seva  de l’edició  Jordi Peñarroja, l’acompanyarà  Jordi Miravet en representació del 

Memorial 1714. Es podrà adquirir la revista –catàleg de l’exposició 



 

Dia 29 de gener : Simbolisme i catalanitat en l’obra de Puig i Cadafalch, conferència a càrrec de 

Jordi Salat i Orteu , divulgador de la història , assessor cultural i autor entre d’altres del llibre   

Les quatre columnes de Puig i Cadafalch.   

Dia 8 de febrer , inauguració de l’exposició : El Regne de Catalunya fins a 1714.... Es mostren 

fets de la nostra història reconeguts per la historiografia oficial però desconeguts pel gran 

públic que obren el pas a noves hipòtesis . La presentarà    l’editor de l’exposició Jordi 

Peñarroja i l’acompanyarà  Jordi Miravet en representació del Memorial 1714. Es podrà adquirir la 

revista –catàleg de l’exposició 

Dia 12 de febrer : Josep Tarradellas, l’home, el polític i l’arxiu Montserrat Tarradellas, 

conferència a  càrrec de Montserrat Catalan  Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 

de l’any 2017.Va formar part de la secretaria del president Tarradellas des del seu retorn a 

Catalunya   fins al seu traspàs . La senyora Catalan va ser impulsora i directora de l’Arxiu 

Tarradellas  fins a la seva jubilació  l’any 2016. 

Dia 22 de febrer:  Inauguració de l’ exposició  : La Guerra de Successió i la Pèrdua de l’Estat. 

Planteja  el punt bàsic de l’anexió de l’anexió a Castella de la Corona Catalano – Aragonesa 

com a resultat dels Tractats d’Utrecht , Rastatt i Baden així com les conseqüències de la  

Guerra de Successió . La presentarà  el seu editor  Jordi Peñarroja  i l acompanyarà  en 

representació del Memorial  1714 Jordi Miravet.  Es podrà adquirir la revista –catàleg de l’exposició 

 

Dia 26 de febrer : La Mancomunitat de Catalunya, està per confirmar el  conferenciant 

 

Dia 8 de març : Presentació de l’exposició:  L’Intent d’anorrear un poble... 1714- 1725.. 

Exposició promoguda pels seus  autors Antoni Muñoz i Josep Catà en base a la recerca feta  

sobre  documentació original de l’arxiu de Simancas  i que posteriorment va servir per editar el 

llibre Repressió borbònica i Resistència Catalana  1714-1736. Presentaran   l’exposició  Josep  

Catà i l’ editor de la seva primera versió.  Els acompanyarà  Jordi Miravet  en representació del 

Memorial 1714. Es podrà adquirir la revista –catàleg de l’exposició 

 

Dia 12  de març : La repressió persistent sota Felip V,  conferència a càrrec d’Antoni Muñoz  

investigador de la Guerra de Successió i autor de nombrosos llibres sobre aquest  tema i com s 

ha dit  coautor juntament amb  Josep Catà de l’exposició  L’Intent d’anorrear un poble... 1714-

1725...  

 

                                                                        *** 

  



                       

                                      


