Actes de Vigília de l’Onze de Setembre
a Cardona i al Fossar de les Moreres de Barcelona

En honor dels defensors
de les L libertats i C onstitucions
de C atalunya
10 i 11 de setembre de 2018
CARDONA I BARCELONA

CARDONA
Dilluns, 10 de setembre de 2018 - A les 11 del matí
A l’Ajuntament:
El Memorial 1714 representat pel seu president, Jordi Miravet, i els membres de la
Junta de l’entitat, Olga Amargant, Mercè Torres, Antoni Ayala i Llum Ferrero, reben La
Flama de la Resistència Catalana de Cardona. En fa el lliurament l’Il·lustríssim Sr. Ferran
Estruch, alcalde de Cardona, en presència de tot el consistori. Aquesta flama es guarda
sempre encesa a l’Ajuntament, i aquest dia es porta al Fossar de les Moreres de Barcelona
on es mantindrà encesa fins a tancar els actes del dia Onze de setembre.
A la plaça:
- El Memorial 1714 fa ofrena d’una corona de llorer en el monument als màrtirs de 1714
i el seu president llegeix el manifest de l’entitat d’enguany.
- Parlament de l’Il·lustríssim alcalde de Cardona.
Al Castell:
- Acte de reconeixement als defensors de Cardona al Baluard de Sant Llorenç. Lectura
per part d’Eulàlia Santasusagna Duran, alumna de l’Institut Sant Ramon de Cardona,
d’un fragment del discurs “Als Cardonins” de l’any 1914, del Dr. Leonci Solé i March.
Acaba l’acte amb la interpretació d’Els Segadors per part de la Banda Municipal de
Cardona.

BARCELONA
Plaça del Fossar de les Moreres
Dilluns, 10 de setembre de 2018
Tarda
19:00 h Inauguració del Punt d’Informació del Fossar de les Moreres amb la voluntat
que serveixi per donar a conèixer què representa el Fossar de les Moreres de Barcelona
en el context de la Guerra de Successió a les Corones Catalano-Aragonesa i Castellana.
En aquest nou espai hi trobareu llibres, fulletons informatius i d’altres elements que ens
ajudin a seguir el que proposa la Resolució 80/II del Parlament de Catalunya aprovada
el 22 de maig de 1986 on es demanava que al Fossar de les Moreres havia d’haver-hi
informació dels fets que succeïren en aquell període històric.
20:45 h Inici de la Vetlla de l’Onze de setembre de 2018. Presenta l’acte i introdueix
els participants Joan Llacuna de la Junta del Memorial 1714.
• Benvinguda a la Flama de la Llibertat que membres del Memorial han recollit a
Cardona i s’encén el gresol que cremarà fins a l’endemà a la seu del Memorial 1714.

• Manifest de l’any 2018 del Memorial 1714 que llegirà el seu president.
• Intervenció de l’Associació Catalana pels Drets Civils.
• L’u d’octubre de 2017 una visió històrica i actual. Parlament del catedràtic d’història
Francesc Xavier Hernández Cardona.
• Salutació i crida. Parlament d’Elisenda Paluzié, presidenta de l’Assemblea Nacional
Catalana.
• Cantaires de Terrassa sota la direcció de Joan Manau.

Va pensiero, La Santa Espina, Els Segadors.

• Cloenda de l’acte.

***
L’Espai Museu del Memorial i el Punt d’informació del Fossar de les Moreres restaran
oberts fins a les 12 de la nit.
Tindrem el punt de llibre editat enguany “Dèiem que per vèncer faríem servir urnes i
paperetes....”. Pels qui no el tingueu, podeu trobar també el que vam editar l’any passat
“Escola Nova, Poble Lliure”. A través de l’adquisició d’un i altre, així com de revistes,
records i cintes amb el nostre logo, podreu mostrar la vostra solidaritat econòmica amb
el Memorial 1714.
Dimarts, 11 de setembre de 2018
9:00 h Obertura del Punt d’Informació del Fossar de les Moreres i de l’Espai Museu del
Memorial 1714 que restarà obert fins a les 14 h, que tancarem per anar a la manifestació
convocada a Barcelona.
10:00 h A LA PLAÇA DE SANT JAUME. Desena Desfilada dels Miquelets de
Catalunya. Desfilada de la Coronela de Barcelona. El Memorial 1714 participarà en
el seguici amb la seva Bandera de Santa Eulàlia processional portada per membres de
l’ANC de Molins de Rei.
10:00 h A LA BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR. Promoguda per la Lliga
Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, missa que se celebrarà en sufragi i acció de
gràcies pels defensors de les llibertats catalanes i per tots els patriotes que han lliurat la
seva vida al servei de Catalunya.

VA PENSEIRO / Pensaments
Fragment de l’òpera Nabucco, de G.Verdi

Va, pensiero, sull’ali dorate,
va, ti posa sui clivi, sui colli,
ore olezzano tepide e molli
l’aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta
di Sione le torri atterrate...
Oh, mia patria si bella e perduta
Oh, remembranza si cara e fatal!

PENSAMENTS / Va Pensiero
Adaptació en català de Josep Tero

Arpa d’or dei fatidici vati,
perchè muta del salice pendi?
Le memorie nel petto raccendi,
ci favella del tempo che fu!

Pensaments, sempre amunt, sempre enlaire,
enfileu-vos al cim de les muntanyes,
on arriben encara les flaires
de les flors que acaronen els vents del meu país.

O simile di Solima ai fatti
traggi un suono di crudo lamento,
o t’inspiri il Signore un concento
che ne infonda al patire virtù!

Avanceu cap a llevant, fins a les Illes,
travesseu les fronteres a tramuntana...
Pàtria meva, tan bella i sotmesa...,
remembrança tan trista i antiga del teu mal...
Cant rebel de la veu dels poetes,
no emmudeixis avui, ni t’apaguis;
fes reviure’ns les teves esperances,
i recorda’ns allò que vàrem ser.
Fes memòria del temps en què fórem
un sol poble amb un sol estendard...
I conforta’ns amb sàvies paraules
en l’espera valenta i ardent del (nostre)
demà. (bis)
Guanyarem el demà!

Plaça del Fossar de les Moreres 2-4 baixos, 08003 Barcelona
@Memorial1714 - facebook.com/memorial1714 - www.memorial1714.cat

