
49a. Renovació de la Flama de la Llengua Catalana a Montserrat 
 

Diumenge, 18 de febrer de 2018 

 

Tots a Montserrat per la llengua! 

Programa: 

A les 8 del matí: Sortida amb autocar de la plaça de la Universitat, davant de la Universitat. 

A les 9: En arribar a Montserrat, ofrena floral al monument a Jacint Verdaguer. Paraules del pedagog, 

lingüista i escriptor Enric Larreula. 

   Es lliurarà un opuscle de record de la diada. 

A les 9.30: Esmorzar (lliure).  

El Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines és qui organitza la Renovació de la Flama 

d’enguany. 
 

10:45: Concentració de la comitiva, actuació de Gegants i altres elements de Cultura Popular. 

 Recepció de la Flama i benvinguda del pare abat, Josep Maria Soler. 

11.00: Ofrena de la Flama en la missa conventual. Cant del Virolai per l’Escolania. 

12:00: A l’atri del monestir:  Cerimònia de Renovació de la Flama de la Llengua Catalana.   

 Encesa de la llàntia commemorativa. Parlaments dels representants. Cant d’”Els Segadors”. 

12:30: A la sala d’actes (entrada per la porteria): Acte acadèmic. Conferència de l’historiador Josep M. 
 Solé i Sabaté. Cants a càrrec de la Coral La Llum del Centre Excursionista de Sant Feliu de 
 Codines. 
13.50:  Sortida de Montserrat. 
15.00:  Dinar de germanor a la vila de Sallent. 

 Havent dinat, visita guiada cultural i històrica per la vila. 

19.00.  Sortida cap a Barcelona. A les 20.00 arribada a Barcelona. 
  

 

 

 

Import: viatge i dinar : 38 € 
Inscripcions: Indrets del Record. Tel. 93 317 84 68. indretsdelrecord@gmail.com 
IPECC: ipecc@ipecc.cat 
 

 

Trobades per la Independència 
 

Aquestes trobades continuen el referent patriòtic independentista que hi va donar Enric Garriga 
Trullols, president i fundador de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC). Els 
motius concrets són molt variats (conèixer el país, la seva història, la seva cultura, la seva projecció 
al món), però tots conflueixen en un mateix objectiu: honorar la nació catalana i la seva gent, en 
camí de la independència. 
 

   

  “No tenim un estret nacionalisme. 
  Vivim de cara al món i si volem la plena sobirania és per millorar 
  la qualitat de vida dels nostres conciutadans i per obtenir que Catalunya, 
  intensament civilitzada, pugui oferir una efectiva col·laboració 
  en l’obra de millorament i progrés de la humanitat.” 
 

   Pompeu Fabra (Vila de Gràcia, 20 febrer 1868 – Prada, Conflent, 25 desembre 1948)
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...sent discutir el Montseny i el Puigmal sobre el futur de la pàtria amenaçat "per la destral del centralisme".  
 

“La destral del centralisme” 
                                                                                                                          Jacint Verdaguer 

 

 Monument a Jacint Verdaguer 

 

a l’inici del camí dels Degotalls.  
 

En arribar a Montserrat, fem un breu acte d’honor a Verdaguer, el poeta cantor de Montserrat i 
dels Països Catalans. El seu monument es veu de seguida d’aixecar el ulls quan s’arriba a la 
plaça d’aparcament dels autocars. Al davant hi té la muntanya emblemàtica del Canigó, que ell 
va immortalitzar amb el seu poema, i  tot de pobles i muntanyes del cor de Catalunya. 
 

  Per veure bé Catalunya 
  Jaume I d’Aragó 
  puja al cim de Sant Jeroni 
  a l’hora en què surt lo sol. 
  Quin pedestal per l’estàtua! 
  Pel gegant, quin mirador! 
 

    Jacint Verdaguer. “Don Jaume en Sant Jeroni”. Pàtria, 1888. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acte de reconeixement al poeta nacional de Catalunya 

Jacint Verdaguer 

 

Enguany honora el poeta Jacint Verdaguer el pedagog Enric Larreula  

 

Enric Larreula i Vidal nascut el 1941 al barri antic de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. 
Escriptor, professor universitari i il·lustrador.  
 
En tornar del servei militar, un problema a la vista l’allunya de la professió d’il·lustrador. Es 
dedica a venedor de llibres a domicili (venda de llibres en català per Edicions 62).  
Compagina la feina com a lletrista i cantant, compartint escenari amb membres de la Nova 
Cançó com Pi de la Serra, Raimon, Serrat, o Maria Cinta, però una faringitis crònica l’obliga a 
deixar-ho a finals de la dècada dels seixanta.   
 

Preocupat per la situació que vivia el país, s’incorporà a les classes de llengua catalana que 
Òmnium Cultural organitzava d’amagat i com podia en algunes escoles. Aquest fet el va posar 
en contacte amb el món de la immigració. Queda tan atrapat per la feina d’ensenyar a estimar el 
català, que ja no deixa el món de l’ensenyament. Per això, es posa a estudiar a la Universitat, i 
l’any 1983 es llicencia en filologia catalana. Durant més de vint anys ha estat professor de 
didàctica de la llengua catalana a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
 

Al final de la dècada dels setanta comença a publicar material didàctic i participa en la 
realització d’una seixantena de llibres d’ensenyament. A partir de l’any 1981 inicia la publicació 
del que acabaria essent una de les produccions més importants de narrativa infantil i juvenil en 
llengua catalana. El 1984 li és concedit el Premi Crítica “Serra d’Or” de literatura infantil i 
juvenil; per Contes per a un món millor (1992), el 1991 obté el premi Lola Anglada. 
 

Simultàniament, publica poesia, teatre, assaig, narrativa curta i narrativa satírica, amb títols com 
La propina (1990) o La dutxa (2000), ambdós premiats amb el Premi Pere Quart d’humor i sàtira 
del 1990 i del 2000, respectivament; o Dolor de llengua (2002), un assaig en què l’autor repassa la 
situació de la llengua catalana en l’actualitat. 
 

Tradueix del francès la popular col·lecció d’El petit Nicolas de Jean-Jacques Sempé i René 

Goscinny. Les seves obres han estat traduïdes al castellà, l’èuscar, el gallec, l’alemany, l’anglès, el 
danès, el finès, el francès, l’italià, el japonès i el suec. Col·labora habitualment en mitjans de 
comunicació de premsa i ràdio i és cofundador de l’Associació Amics de la Bressola, una entitat 
sense ànim de lucre que treballa per recuperar l’ensenyament de la llengua catalana a la 
Catalunya del Nord.  

 

L’any 2002 és distingit amb el Premi d’Honor Jaume I.  

 
Homenatge a un mestre de mestres: Enric Larreula.  
 

(Fragment del text de Mireia Serra i Busqué) 

 
“El 9 d’abril de 2017, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí, la presentació de la novel·la 
Terres Verges d’Enric Larreula, es va convertir també en un homenatge que l’Assemblea Nacional 
Catalana, amb el suport d’Òmnium Rubí, van voler fer a la figura i trajectòria d’Enric Larreula,  
un gran defensor de la llengua catalana i de la immersió lingüística. 



Tenia 27 anys quan Òmnium Cultural el va “reclutar” per ensenyar català en una escola del 
barri del Bon Pastor de Barcelona. Era l’any 1969. Allà feia de mestre als fills de la immigració 
andalusa i extremenya, i ja aleshores, les seves classes eren memorables. Ensenyava català a 
través de dibuixos, contes, cançons i històries d’indis i cowboys. 

  
Larreula ha estat sempre, també, un apassionat del dibuix, la Natura i l’Ecologia.  
 
A partir d’aleshores, va començar a reciclar mestres i material perquè els nens i nenes 

aprenguessin català. Ensenyà didàctica a moltes generacions de professors i fou mestre de 
mestres, no només per la seva tasca docent, sinó perquè ha esdevingut un gran referent per a 
moltes persones de diverses edats. La seva feina és fer que el seu alumnat i la gent en general 
s’estimi la llengua. 

  
Fa uns anys que viu a Rubí, i és un dels fundadors de la secció local de l’ANC.” 

 
 

 
 

 

 

 



 
  



Renovació de la Flama de la Llengua Catalana 
 

Pompeu Fabra, abans de morir a Prada de Conflent el dia de Nadal de 1948, va encomanar 
moralment a la Unió Excursionista de Catalunya la missió de mantenir viva la flama de la 
llengua, a l’ordenació i a l’enaltiment de la qual havia dedicat la vida. L’any 1968, centenari del 
naixement de Fabra, l’excursionisme català va instituir la festa de la Flama de la Llengua 
Catalana, en homenatge a Fabra, lingüista i excursionista. 
 

“Cada any, a Montserrat se celebra la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, amb la 
qual el món excursionista recorda la figura de Pompeu Fabra, un acte que esdevé un 
compromís amb la llengua, la cultura, l’esport i la natura. 
 

Els actes de la Renovació de la Flama s’inicien cada any unes setmanes abans, amb l’encesa 
de la Flama a Prada de Conflent, davant la tomba del mestre Fabra. 
 

Cada any, la renovació de la Flama és organitzada per un centre excursionista o alguna altra 
entitat relacionada amb el món de l’excursionisme. Encenen la Flama a Prada i després de 
ser acollida per associacions culturals amb diversos actes, és portada a Montserrat i és 
rebuda i acompanyada pel món excursionista. 
 

En arribar la Flama a Montserrat és dipositada a la llàntia situada a l’atri del santuari i que 
manté aquest foc encès tot l’any. La llàntia que acull la flama porta la següent inscripció, en 
al·lusió a la nostra llengua: ‘L’encengué la fe, la portà l’esforç, la manté la voluntat d’un 
poble’. 
 

Va ser el 1968 quan, amb motiu del centenari del naixement de Pompeu Fabra, s’encengué 
per primera vegada davant la tomba del Mestre, per part de la seva filla Carola. Durant una 
setmana, la Flama va viatjar per camins de muntanya des de Prada, per arribar a Montserrat 
el diumenge següent. 
 

L’any següent, amb motiu del primer aniversari d’aquell acte, es va acordar que cada any 
una entitat diferent organitzaria la Renovació el diumenge més pròxim a la data de 
naixement de Fabra, el 20 de febrer de 1868. Així, la primera renovació va tindre lloc el 1970. 
 

El 1981 van ser diverses les flames que s’uniren en una de sola, que arribà a Montserrat. La 
Flama Valenciana es va encendre a la tomba d’Ausiàs March (a la catedral de València), 
mentre que les altres flames s’encengueren a la tomba de Ramon Llull (la de les Illes) i a la 
de Jaume I (la de Catalunya).  
 

Cada any, amb perseverança i fidelitat, la Flama de la Llengua es renova a Montserrat com 
un acte d’afirmació i de compromís amb el nostre país i el nostre futur.” 
 

 (Fragment extret del text de Josep Miquel Bausset, (d’Alcúdia) monjo de Montserrat, amb motiu de la                 
   44a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana organitzada pel Centre Excursionista de Castelló.) 
 

 Llàntia de la Llengua Catalana a Montserrat. 
 

“L’excursionisme és un dels moviments arrelats al país que, en temps difícils, ha estat una font per a la 
preservació i manteniment del bagatge cultural dels Països Catalans.”  



Montserrat. Cronologia d’alguns esdeveniments 

 
888 Primer document en què s’esmenta l’ermita de Santa Maria. 
 

945 Creació del monestir de Santa Cecília.  
 

1025 Oliba, abat de Ripoll i bisbe de Vic, funda el monestir de Santa Maria de Montserrat. 
 

1223 Primer testimoni de l’existència de l’Escolania, considerada l’escola de música més antiga d’Europa.  
 

1490 S’instal·la la impremta del monestir.  
 

1880 Festa del Mil·lenari de Montserrat. Jacint Verdaguer escriu el popular Virolai, amb música de Josep 
Rodoreda. (Durant la dictadura de Franco, en què no es podia cantar l’himne nacional Els Segadors, el 
Virolai n’era el succedani.) El mateix any, Verdaguer publica Llegenda de Montserrat. 
 

1881 La Mare de Déu de Montserrat és proclamada patrona de Catalunya. Ofrena de la Corona poètica, 
amb aportacions dels escriptors dels Països Catalans. 
 

1931 Cinquantè aniversari del patronatge. Publicació de la Història de Montserrat, escrita pel futur 
cardenal Anselm M. Albareda. Inauguració del monument a Jacint Verdaguer. Hi assisteix el president de 
la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià. 
 

1947 L’entronització de la imatge, promoguda per la Comissió Abat Oliba, reuneix a Montserrat unes 
50.000 persones procedents de totes les comarques catalanes. Aquest acte serví de pretext per a fer una  
manifestació i reivindicació de catalanitat del país. Es desplegà una gran bandera catalana a dalt de tot 
d’una roca que dóna al monestir i es repartiren octavetes, per part del Front Nacional de Catalunya, de  
reivindicació política per la independència. 
 

1950 Josep Maria de Sagarra publica el seu Poema de Montserrat. 
 

1956 Amb motiu del 75è aniversari de la proclamació com a patrona de Catalunya, un nombrós grup 
d’intel·lectuals es reuneixen a Montserrat i presenten el recull Corona literària, d’uns 200 escriptors i 
poetes de parla catalana, que es publica l’any següent. Subratllen expressivament l’estimació singular 
que els escriptors catalans han sentit sempre envers Montserrat. 
 

1970 Tancada d’intel·lectuals a Montserrat, del 12 al 14 de desembre. Unes 300 persones, activistes 
antifranquistes, artistes i literats, es reclouen al monestir per demanar el respecte als drets humans i 
nacionals dels pobles de l’Estat espanyol. Principal acte de mobilització de l’oposició antifranquista 
catalana amb motiu del consell de guerra de Burgos, que condemnà a mort militants d’ETA. 
 

1986 Un incendi destrueix gran part dels boscos de Montserrat. 

 

2014. El roure del Tricentenari. Dins del programa d’actuacions del Tricentenari (1714- 2014) es va fer 
un acte simbòlic: es plantà el roure del Tricentenari. El roure és un arbre tradicionalment arrelat a la 
nostra terra. Per fer-ho es comptà amb la col·laboració de tots els ajuntaments de Catalunya, que 
aportaren cada un un grapat de terra del seu poble que serví per a plantar l’arbre. Tots aportaren el seu 
grapat de terra per aconseguir plegats el vigor del futur simbolitzat en el roure, la força del qual ha de 
sobreviure durant moltes generacions. (Plantat el 2 de març de 2014 a l’antic monestir de Santa Cecília 
de Montserrat.) 
 

___________________________________________ 

 

 
  



El Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines 
és qui enguany organitza la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana 

 

 
 

      



Llibertat presos polítics! 
 

 
Prímula o primavera, de bosc, anomenada també cucut. 

 

Prímula 
 

Li diuen flor del cucut 
a la gentil primavera, 

perquè aixís que el sent cantar 
en son coixí se desvetlla. 
Estira els dèbils bracets 

de ses fulles verdes, 
per fer enllà lo llençol 
de la geladora gebre. 

Obre sos ulls blavejants, 
son capcironet aixeca, 
com pastoreta gentil 

que ha fet un son sobre l’herba. 
Mira al seu entorn, 

a ses companyes desperta, 



que s’alcen ací i allà 
constel·lant tota la terra. 
Tremola encara de fred, 

mes tota s’alegra 
al sentir com al cucut 
li ha respost l’oreneta, 
entonant un càntic nou 
amb una tonada vella: 

-Lo bon temps és arribat, 
beneïda primavera. 

 
Jacint Verdaguer. Del llibre Brins d’espígol. 

entonant un càntic nou 
amb una tonada vella: Llibertat! 
 

Maria Àngels Anglada: «Sempre hi haurà la paraula i la poesia entre silencis forçats» 

Oriol Junqueras i Joaquim Forn a la presó d’Estremera, 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a la presó de Soto del Real 

 
3. Alega el recurrente [Oriol Junqueras] que la lectura del Auto impugnado “da a entender que 
la persecución de determinados objetivos políticos, como pueden ser los que contradicen el 
texto constitucional de forma más o menos importante, es ya de por sí una conducta 
delictiva”. “Que si bien la persecución de la independencia de una parte del territorio nacional 
mediante el alzamiento violento es delito, hacerlo por la vía pacífica es legítimo; que es algo 
que la propia Constitución promueve...”  
 
Sin embargo, tal cosa no resulta del Auto impugnado [per Oriol Junqueras]. Defender una 
tesis u opción política según la cual debe establecerse la independencia de una parte del 
territorio nacional, es legítimo. La Constitución admite la defensa de cualquier posición 
política, incluso las que defienden la desaparición de la misma Constitución y la instauración 
de un régimen no democrático.  
 
.... puede defender la pertinencia, la conveniencia o el deseo de lograr la independencia de una 
parte de España, sin cometer delito alguno. La presente causa no se ha incoado, pues, para 
perseguir la disidencia política, ni la defensa de una opción independentista. Es por ello que no 
puede hablarse de presos políticos, pues nadie es perseguido por defender una idea, y el 
sistema permite la defensa de cualquier opción, ofreciendo cauces sobrados para sostenerla.  
Pero, en el caso, el recurrente [Oriol Junqueras] no se ha situado en esa posición política 
teórica, ni tampoco en una defensa de la misma dentro de las vías o cauces legales propios de 
un sistema democrático, sino que ha ido mucho más lejos. 

(Interlocutòria judicial, denegació de llibertat a Oriol Junqueras, pàgs. 4 i 5) 

O sigui, ens permeten defensar la independència com a idea, teòricament, desitjar-la, trobar-la 

convenient, o pertinent... però pretendre aconseguir-la, mai! 

Que ells retornin la independència a Catalunya, presa per les armes, no ho volen mai! 

Doncs, nosaltres no ens en podem desdir mai!   

https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/27869/maria/angels/anglada/sempre/haura/paraula/poesia/entre/silencis/forcats


 

Carles Puigdemont: República Independent de Catalunya, 25.01.2018, 19:30 h 
 

“El Govern espanyol ha fet públic aquest matí que demanarà un informe al Consell d’Estat per a 
impugnar la resolució del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, de proposar 
Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat. 
Puigdemont, sempre molt actiu a les xarxes socials, encara no havia manifestat la seva opinió. 
Tot just ho acaba de fer a través d’Instagram, amb un missatge que subratlla la voluntat de 
resistència dels catalans. Ha acompanyat el text d’una fotografia de la marxa silenciosa 
d’estudiants del darrer 2 d’octubre.” 
 

“Podeu empresonar, usurpar, manipular, mentir, prohibir, insultar, menystenir, amenaçar, 

espoliar, perseguir, arruïnar, vilipendiar, atonyinar, coaccionar... però mai no podreu silenciar 

ni doblegar la voluntat del poble català #RepúblicaCatalana” 

_______________________________________________ 

 

D’on ve el nostre temor? D’on ens surt el coratge? 

RECORDEM què va fer el Borbó Felip V  

 
 

 

Algunes de les disposicions dictades pel govern de Castella 

després de l’ocupació de Barcelona l’11 de Setembre de 1714 

 

→ Abolició de les Corts Catalanes.  

→ Abolició de tots els organismes de govern de la nació catalana.  

→ Extinció del Consell de Cent i de tot el règim municipal de Catalunya.  

→ Extinció de la Generalitat de Catalunya.  

→ Extinció de la Universitat de Barcelona, que és traslladada a Cervera.  

→ Clausura de les Universitats catalanes de Lleida, Vic, Girona i Tarragona.  

→ Confiscació dels béns de tots els catalans que es distingiren en la defensa de les nostres llibertats,    

     fins i tot dels que havien mort a la lluita.  
 

→ Establiment a Catalunya de l’encara no coneguda càrrega dels allotjaments.  

→ Obligació de tots els pobles de Catalunya de destinar un tros de llurs camps per a plantar-hi 

     farratges per als cavalls de les tropes espanyoles. 

  

→ Prohibició als professors de la ciutat de Barcelona d’ensenyar retòrica i gramàtica.  

→ Empresonament dels vint-i-cinc principals dirigents de la defensa de Barcelona, els quals foren  

     engrillonats i tancats de per vida en llunyans castells, com Valladolid, la Corunya, Pamplona o Sant     

     Sebastià, malgrat haver estat promès a l’acta de capitulació de Barcelona el respecte al vençut.  
 

→ Imposició a Catalunya de la contribució del paper segellat.  

→ Imposició, com a oficial, de la llengua castellana en lloc de la catalana.  

https://www.instagram.com/explore/tags/Rep%C3%BAblicaCatalana/


→ Acomiadar, sense cap excepció, tots els empleats de la ciutat de Barcelona i de la Generalitat de  

     Catalunya.  
 

→ Prohibició als habitants de Barcelona d’anar pel carrer en grups de més de dos després del toc de  

     retreta.  
 

→ Creació de l’ominós "donativo" pel qual s’exigia als catalans un repartiment de més d’un milió de   

      lliures catalanes.  
 

→ A qui no volia pagar, li enviaven un escamot de soldats a casa seva amb l’ordre de mantenir-lo a la  

     força, fins que hagués pagat l’impost.  
 

→ Exili, per ordre del capità general, de molts canonges, religiosos, nobles, músics, jutges, advocats,  

     escrivans i individus d’altres estaments que es distingien per l’amor al país.  
 

→ Ajusticiament a Barcelona el dia 27 de març de 1715 com a vulgars criminals, de l’il·lustre general  

     català en Josep Moragas i els seus companys Francesc Solanic, Jaume Roca i Pau Macip, per haver  

     defensat Barcelona.  
 

→ Execució al garrot, el 5 d’abril de 1715, d’en Francesc Casllar i Tord, un dels més valents oficials  

      del Regiment del Roser, que es va cobrir de glòria durant el setge.  
 

→ Empresonament durant el febrer i l’abril de 1715, de 3.876  persones.  Moltes foren desterrades i  

     les altres tancades a Montjuïc, Lleida, Tortosa i Tarragona.  
 

→ Ajusticiament a la forca, a Girona, dels valents guerrillers catalans Noi d’Avinyonet, Joan Oliver i  

     Francesc Montfort.  
 

→ Execució, a Vic, de Bac de Roda. Els coronels Brichfens i Aniell pogueren escapar de la  

     persecució dels soldats espanyols.  
 

→ Modificació del règim municipal de Catalunya per ficar-hi els corregidors, batlles i regidors de  

     nomenament reial.  
 

→ Ordre que qui no fos català no pogués ocupar càrrecs públics.  

→ Ordre que els regidors de la ciutat portessin banda i que les venerades gramalles dels nostres  

     consellers fossin vestides pels porters de l’Ajuntament.  
 

→ Supressió de la Junta de Sanitat de Barcelona.  

→ Prohibició del Sometent a tota Catalunya.  

→ Supressió dels càrrecs d’arxiver de la ciutat, mostassafs, guaita de Montjuïc i cònsols de Barcelona     

     a Nàpols, Sardenya i Palerm.  
 

→ Prohibició que els catalans poguessin tenir cap mena d’armes.  

→ Recollida i destrucció dels Annals de Catalunya, escrits per Feliu de la Penya, i de tots els escrits  

     publicats durant la guerra.  

→ Enderrocament de tots els castells de Catalunya que s’havien alineat amb els Austries durant la  

     Guerra de Successió, la conservació dels quals no convenia a l’absolutisme reial. Són incalculables  

     les joies arquitectòniques que van desaparèixer.  



 

→ Abolició, el primer d’octubre de 1718, de tota la moneda catalana.  

→ Supressió del dret de Catalunya a encunyar la seva pròpia moneda, disposant-se que fos rebaixada  

     a una tercera part del seu valor la moneda dita “ardits de Catalunya”.  
 

→ Prohibició de l’ús de l’espasa als catalans que tenien dret a portar-ne.  

→ Ordre que cap català no pogués tenir a casa seva més que un ganivet de llescar pa, i encara lligat a 

      la taula amb una cadena.  
 

→ Ordre dictada per Felip V que fos desguarnida la sala del Consell de Cent, de Barcelona.  

→ Disposició manant que fossin trets del Palau de la Generalitat els quadres de Sant Jordi i els escuts  

     de les creus i les barres catalanes. Al seu lloc s’hi posaren retrats de Felip V i escuts, torres, lleons i  

     flors de lis.  
 

→ Ordre disposant que cada dia a les dues de la tarda, per a recordar als barcelonins l’hora de llur  

     rendició, la campana de la catedral toqui l’“Oració del rei”.  
 

→ Ordre disposant que sigui baixada del rellotge de la seu de Barcelona i feta trossos la campana  

     “Honorata” per haver tocat a sometent durant el setge. 
 

→ Construcció d’un fort al carrer de Tallers i un altre a Santa Mònica.  

→ Construcció de la Ciutadella de Barcelona. Per fer aquesta obra es van haver d’enderrocar més 

     d’un miler d’edificis, del barri de la Ribera, sense cap compensació, i es va obligar els seus 

    propietaris a fer l’enderroc i a portar les pedres a la Ciutadella que es començava a alçar. Una 

    mostra en són les ruïnes del Born. 
 

→ Obligació als barcelonins de treballar en la construcció de la Ciutadella. Perquè es vegi de quina  

     manera els pagaven, només direm que un carro estava obligat a fer deu viatges diaris, i si no els  

     feia tots, perdia els 21 quartos que se li donaven de jornal.  
 

→ Cremació per mà del botxí a la sala de Sant Jordi de la Generalitat dels documents originals de  

      gran nombre de títols i distincions que s’havien concedit a poblacions i particulars de Catalunya i a  

      la seva Generalitat.  
 

Manuel de Pedrolo (1918 – 2018) commemoració del centenari del seu naixement: 
«Per què els castellans són els únics monolingües de l’Estat?  Són preguntes que mai no es fa cap 
colonitzador».  
 

«A mi m’agradaria una Europa unida, però no a base dels estats actuals, que oprimeixen a 
d’altres pobles, sinó a través d’aquests pobles». 
 

IIII____________________Indrets del Record_______________________ 
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