Tortosa, la ciutat
de “los colloquis”

"La negligència de la nació catalana en escriure e
guardar les coses contengudes en Catalunya, és tan gran
que no té par en lo món"

Los colloquis de la insigne ciutat de
Tortosa són l’obra literària més important del
segle XVI que ens ha arribat escrita en català.
I això ha estat possible precisament pel
caràcter de text inèdit mantingut per Los
colloquis fins a la Renaixença, cosa que els ha
permès escapar a les manipulacions dels
censors efectuades a les impremtes durant els
segles XVI i XVII, quan els originals més
interessants escrits en català sortien de les
estampes traduïts i impresos en castellà,
sense respectar ni el nom de l’autor, per obra i
gràcia d’una Inquisició instrumentalitzada per
un poder reial
foraster, definitivament
castellanitzat a partir de l’absolutista rei nostre
senyor Felip I d’Àustria, o Habsburg, que
planta la cort a Madrid.

TORTOSA, LA CIUTAT DE “LOS COLLOQUIS”

PRESENTACIÓ

Enguany s’escauen tres-cents anys de la conquesta de Tortosa per part de les
armes de Felip V i aquesta exposició que us presentem, rememora aquesta efemèride.
L’exposició, descança en tres elements:
En primer lloc la pròpia ciutat de Tortosa i les Terres de l’Ebre.
Un altre és el joc que ens permet un text, un clàssic del segle XVI que sustenta
afirmacions de gran actualitat. Ens referim a Los colloquis de la insigne Ciutat de Tortosa,
d’en Cristòfol Despuig, un llibre escrit l’any 1557 en forma de colloquis entre un cavaller
valencià, un burgès tortosí i el propi Despuig, alhora cavaller i tortosí.
El tercer punt és el territori dels Països Catalans. A Tortosa i el seu entorn hi
conflueixen quatre dels cinc elements que conformen aquest espai: Pirineu, Ebre,
Mediterràni, Sistema Ibèric i Sistema Bètic. Cal tenir present que els Països Catalans i
Aragò formen un espai geogràfic i polític antic que, després de la Guerra de Successió,
intenten fer desaparèixer, despersonalitzant-lo per esbocinament i fent el possible per
enfrontar les diferents parts constitutives.
Aquests tres elements permeten combinar la realitat d’una localitat concreta
amb les opinions clarividents d’un català del segle XVI i l’estructura del territori nacional,
generant una síntesi que considerem útil per entendre millor la nostra realitat.

TÍTOLS DELS PANELLS QUE
COMPOSEN L’OBRA
•INTRODUCCIÓ
•PAÏSOS CATALANS: UNA CONSTANT HISTÒRICA
•1148, 1708, 2008: LOS COLLOQUIS DE LA
INSIGNE CIUTAT DE TORTOSA
•CONQUESTA
•LO PONT DE BARQUES
•EIX EBRE
•MAR, RIU, PLA, MUNTANYA
•EL DELTA
•TORTOSA, PORT DE MAR
•LA LLENGUA
•PACTISME CONSTITUCIONAL
•DE PONENT, NI VENT NI GENT
•SICÍLIA I NÀPOLS
•GRANADA A LA MONARQUIA HISPÀNICA
•ELS CATALANS A AMÈRICA
•1708: OCUPACIÓ BORBÒNICA
•SEGREGACIÓ DE TORTOSA I LES TERRES DE
L’EBRE
•L’ARXIU REIAL DE BARCELONA
•1938: LA PLUJA DE BOMBES
•EL PACTE DE TORTOSA DE 1869, AVUI

"No he volgut escriure l'obra en llengua castellana per no mostrar tenir en poc la catalana i també
per no valer-me de llengua estranya per a defensar i illustrar la naturalesa pròpia, que és la
principal intenció de mon treball, ni tampoc l'he volguda escriure en la llatina, perquè no
pareguera ser tan generalment tractada i entesa per los de nostra nació com jo volguera”
Los Colloquis insignes de la ciutat de Tortosa (Cristòfor Despuig)

