Defensors de les
llibertats de
Catalunya
1705-1714

Una lluita per defensar i refer la
Nació Catalana.

El desenllaç de la Guerra de
Successió espanyola, a principis del segle
XVIII, va comportar la desaparició de l’Estat
Català, representat aleshores per la Corona
d’Aragó, i va deixar la nació catalana indefensa
davant l’estat espanyol castellà, fet que va
debilitar la nostra consciència històrica. Va
representar, també, el darrer desmembrament
territorial de totes les parts que havien
integrat aquell estat: Catalunya, amb València,
les Balears, Aragó, Múrcia i Granada; i
Sardenya, Nàpols i Sicília. El que actualment
anomenem Catalunya Nord, els comtats
catalans de més enllà dels Pirineus, havien
estat separats el segle anterior, quan el Conde
Duque de Olivares inicià el projecte d’estat
espanyol castellà contemporani. Montpeller i
Occitània eren ja record llunyà i Menorca
iniciava un periple particular de quasi un segle.
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PRESENTACIÓ

Aquesta exposició, té la voluntat de divulgar uns apunts biogràfics d’alguns
personatges que ens han semblat prou significatius i representatius d’aquell període
de la nostra història.
Per recuperar l’imaginari propi, la nostra societat demana conèixer les
persones que van dirigir i servir el nostre país, saber de la seva determinació i del seu
heroisme, més enllà de les glòries medievals. Amb aquesta exposició contribuíem a
que algun dia aquests personatges, i d’altres com ells, siguin coneguts i puguin figurar
a la plaça esculpits en marbre, granit o bronze, i rebre l’homenatge dels hereus del
poble al que van servir.
La realització d’aquesta exposició és fonamentalment el resultat de la
collaboració dels senyors Ricard González, voluntariós investigador i divulgador de la
nostra història, Jordi Castellà i Jordi Peñarroja. A aquest darrer ha correspost la tasca
de sintetitzar tot el material i la responsabilitat última de donar forma a l’exposició i a
l’edició del present catàleg. A tots ells el nostre agraïment, així com a les nombroses
persones que han collaborat i facilitat la tasca de recerca i obtenció de materials per
aquesta muntar exposició i la seva actualització, com Josep Catà i Antoni Muñoz.

TÍTOLS DELS PANELLS QUE
COMPOSEN L’OBRA
•ANTONI DE PEGUERA
•JORDI DE HESSEN-DARMSTADT
•PERE JOAN BARCELÓ, EL “CARRASCLET”
•FRANCESC MACIÀ I AMBERT “BAC DE RODA”
•JOSEP MORAGUES
•RAFAEL NEBOT
•JOAN BAPTISTA DE CORTADA
•ANTONI DE VILLARROEL
•SEBASTIÀ DE DALMAU
•RAFAEL CASANOVA I COMES
•JOAN BAPTISTA BASSET
•REGIMENTS VALENCIANS DE FUSELLERS DE SANT
VICENT FERRER I M.D. DELS DESEMPARATS
•ELS ARTILLERS MALLORQUINS AL SETGE DE
BARCELONA
•MARIANNA DE COPONS
•ANTONI DESVALLS I DE VERGÓS, MARQUÈS DE
POAL
•MANUEL DESVALLS I DE VERGÓS
•EL REGIMENT DE SANT MIQUEL I LES COMPANYIES
DE FUSELLERS ARAGONESOS
•ERMENGOL AMILL
•DONES DE BARCELONA
•PAU IGNASI DE DALMASES

Al fossar de les Moreres no s’hi
enterra cap traïdor, fins perdent
nostres banderes serà l’urna de
l’honor.

