Elna. Dia de la Memòria. Remembrança
de la Massacre del 1285
Diumenge, 28 de maig de 2017

Amb el Dia de la Memòria, a Elna, intentem lluitar contra l’amnèsia imposada per l’Estat francès des de
l’annexió del nord de Catalunya (Daniela Grau)

2/4 de 8 - Sortida de la Plaça de la Universitat, porta principal de la
Universitat (davant del Centre Comarcal Lleidatà)
9.00

- Esmorzar en ruta. Àrea de l’Empordà

3/4 d’11 - Arribada a Elna
11.00

- Missa en català a la catedral d’Elna oficiada per mossèn Oriol amb
la coral Santa Eulàlia i mainatges de les classes bilingües.
(Aquesta missa és l’única que es fa en català en tot l’any)

12.00

- Claustre de la catedral: Parlaments:
Daniela Grau, Comissió organitzadora, presentació de l’acte
Josep Puig i Torres secretari de l’IPECC
Jardí de la catedral: Ofrena floral davant la placa commemorativa
dels fets del 25 de maig de 1285

2/4 de 2 - Dinar de germanor: catalans del nord i del sud de l'Albera
4

- Visita guiada a la Maternitat d’Elna

6

- Sortida de l’autocar cap a Barcelona

9 del vespre: Arribada a Barcelona
Preu del viatge i el dinar: 50.-€
Reserves Centre Comarcal Lleidatà 93.318.27.88, o bé info@cclleidata.cat
IPECC
93.213.76.48, o bé ipecc@ipecc.cat
Comissió Organitzadora a Elna: Daniela Grau
Col·laboració:

Ajuntament d’Elna
Arxiprestat d’Elna
Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC)
Indrets del Record

LA MASSACRE D’ELNA
A mitjans segle XIII, Pere II el Gran, a causa de la política d’expansió
mediterrània del casal de Barcelona, es casà amb Constança de Sicília. Aquest
acostament de la casa de Hohenstaufen i la comtal catalana, va molestar el
papa Martí IV que era francès i pretenia el regne de Sicília per Felip III, segon
fill de Carles d’Anjou, que coronà rei de Sicília a París el 27 de febrer de 1283.
Els abusos dels francesos amb els sicilians, provocaren les “vespres
sicilianes”, on foren occits més de 4000 francesos, i els sicilians oferiren la
corona a Pere el Gran, com espòs que era de Constança.. Tot això indignà al
papa de tal manera que excomunicà el comte de Barcelona, declarant vacant
els regnes de Pere el Gran; declarant-li una croada. Ràpidament s’hi apuntà,
Felip l’Ardit, entre d’altres. Per conquerir el Principat havia de travessar els

comtats catalans del nord, que per disposició testamentària de Jaume I,
juntament amb Mallorca, havien passat a Jaume II de Mallorca. Aquest, tot hi
haver fet jurament de vassallatge al seu germà Pere, i davant el temor de ser
també excomunicat, i perdre el regne de Mallorca i el Rosselló, traí son germà
i facilità ajut al rei francès per passar els Pirineus. Però no tot el Rosselló hi va
estar d’acord i molts pobles i viles, romangueren fidels al rei català. L'exèrcit
croat sortia de Perpinyà el 13 de maig en direcció al Pirineu, quan es va
trobar una forta oposició a la ciutat d'Elna, que va demanar socors a Pere el
Gran. El rei va enviar-hi Ramon d'Urtx amb trenta cavallers, però, en veure la
desunió dels vilatans i copsar que no es deixaven aconsellar, van marxar.
Entre el 23 i el 25 de maig, la població del Rosselló que s'havia congregat a la
ciutat va lluitar amb força contra els croats, i finalment es va refugiar a la
catedral de Santa Eulàlia on fou exterminada per l'exèrcit croat que a
continuació va cremar la vila...
“ Varen prendre la vila i van matar tots els homes i forçaren totes les dones
que hi havia fins i tot sobre l'altar. Els francesos enderrocaren totes les cases,
no hi quedà gairebé una pedra sobre l'altra, despullaren les esglésies i hi
calaren foc, i cremaren tota la vila i després la deixaren estar. Partiren d'aquí
tots junts amb gran goig i alegria »...
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