L’intent d’anorrear
un poble
…1714-1725...

Una repressió brutal amb
l’intenció d’esborrar una nació.

L’intent d’anorrear un poble
...1714 1725... és una exposició sobre la
repressió borbònica que es penja per primera
vegada l’Onze de Setembre del 2001 al Fossar
de les Moreres, a la sala del Memorial 1714.
Aquesta mostra és el resultat de la
collaboració de Josep Catà, Antoni Muñoz i
Jordi Peñarroja, i dóna l’impuls decisiu per a
la redacció definitiva i edició del llibre
Repressió borbònica i resistència catalana
(1714-1736).

L’INTENT D’ANORREAR UN POBLE …1714-1725...

PRESENTACIÓ

Un treball de recerca sobre fons documentals originals fet pels professors
Antoni Muñoz i Josep Catà, i adaptat per en Jordi Peñarroja.
El resultat d’aquesta feina confirma la cruesa d’uns fets que d’altres
investigadors actuals corroboren i que l’exposició reflecteix: la repressió abans i,
sobretot, després de l’Onze de Setembre va ser ferotge i el seu objectiu era anorrear
un poble. Si no ho aconseguiren va ser perquè aquesta Nació té massa cos per a ser
desfeta malgrat haver estat vençuda i desarmada, ser privada del suport de les lleis
pròpies que l’havien nodrit i fet avançar, tenir prohibits els seus símbols, trobar-se
amb els dirigents executats, condemnats a l’exili o empresonats, i amb una terrible
repressió castigant la gent del poble.
El títol de l’exposició, L’intent d’anorrear un poble ...1714 1725..., surt
a la vista dels documents investigats. El seu contingut recull lleis, personatges i fets
que illustren el que dèiem més amunt. De la mateixa manera que és mostra a través
de les altres exposicions, l’objectiu és el d’aportar informació i provocar l’interès per
conèixer fets cabdals de la nostra història.

TÍTOLS DELS PANELLS QUE
COMPOSEN L’OBRA
•VILES SOCARRADES
•CAPITULACIÓ DE BARCELONA
•OCUPACIÓ MILITAR DE BARCELONA
•REPRESIÓ SOBRE ELS DIRIGENTS MILITARS
•EL CAP DEL GENERAL MORAGUES
•BASSET, EL GENERAL MAULET
•LA MORT D’ANTONI DE VILLARROEL
•LA SORT DELS ECLESIÀSTICS
•PROHIBICIÓ D’ARMES I REPRESSIÓ DEL POBLE
•EL CAS DE JOSEP PINÓS I ROCABERTÍ
•JOAN DE LANUZA I OMS, COMTE DE PLASÈNCIA
•SALVADOR DE TAMARIT I ELS GERMANS RIVERA
CLARAMUNT
•ENDERROCAR CASTELLS I CASES
•UN ALTRE INTENT DE DESMEMBRAR CATALUNYA
•UNA CIUTADELLA APUNTANT CONTRA BARCELONA
•RABEJAR-SE AMB ELS SÍMBOLS PER ATACAR LA
IDENTITAT
•HONORATA, LA CAMPANA EXECUTADA
•DESTRUCCIÓ D’UN AVANÇAT ESTAT DE DRET
•REPRESSIÓ FISCAL
•LA PERSECUCIÓ DE LA LLENGUA
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