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Opinió

    El Tricentenari : 1714-2014

Enguany, any 2014, s'han celebrat els 300 anys del
fets de 1714 en el marc de la Guerra de Successió.
Com ja us hem explicat en el conflicte s'enfrontaren
dos bàndols: els partidaris dels borbons, és a dir, del
rei  Felip  V  de  Borbó,  i  els  carlins,  partidaris  de
l'Arxiduc  Carles  d'Aústria,  de  la  dinastia  dels
Habsburg.  La  guerra  culminà  amb  el  setge  de
Barcelona que va durar més d'un any i acabà l' 11 de
setembre de 1714.

Els actes de celebració han pretés difondre uns fets,
sovint desconeguts pels catalans,  que  formen part
de la nostra història com a poble  i que expliquen la
nostra història com a país. 

El comissari de l'exposició ha estat Miquel Calçada i
Olivella, conegut popularment com  Miki Moto,   és
llicenciat  en  Ciències  de  la  Informació  per  la
Universitat Abat Oliba i  té estudis universitaris  en
Dret i Humanitats, també és Màster d'Administració
Pública  i  Relacions  Internacionals  per  la  Maxwell
School de la Universitat de Syracuse, NY (EUA).

L’any 2010 va ser guardonat pel Centre Internacional
Escarré  per  a  les  Minories  Ètniques  i  les  Nacions
(CIEMEN) per la seva defensa dels drets dels pobles.
Ha  estat  reconegut  amb  el  Premi  Nacional  de
Radiodifusió  de  la  Generalitat  i  el  Premi  1924  de
Ràdio Associació de Catalunya. Ell ha estat el màxim
responsable de l’organització i el desenvolupament
dels actes commemoratius dels 300 anys dels fets de
l’11 de setembre de 1714, i la seva cara visible. 

Els punts principals sobre els quals s'han bastit els
actes de celebració del Tricentenari han estat:

• Commemorar una sèrie de fets històrics que
expliquen  una  part  del  que  som  avui  i
afecten què podem ser en el futur. 

• Reimaginar  el  futur  de  Catalunya  per
expressar  la  nostra  voluntat  de  prendre
part  activa  en  el  repte  de  dissenyar  un
horitzó desitjable en tots els aspectes. 

• Cohesionar els ciutadans convocant-los a un
procés  de  reflexió  col·lectiva  i  a  un
projecte de futur compartit. 

• Projectar  Catalunya  satisfent  la  curiositat
d'un món que ens està mirant 

La commemoració dels fets de 1714 han suposat una
oportunitat  magnífica  tant  per  celebrar  la
persistència  d’un  poble  i  les  raons  d’aquesta
persistència  com,  sobretot,  per  aprendre  dels
errors  i  dels  encerts.  En  aquest  context,
emergeixen  dues  funcions  fonamentals  del
Tricentenari:  promoure la  memòria dels orígens i
les causes del present a través de fets clau de la
nostra  història,  per  una  banda,  i,  per  l'altra,
aprofitar  la  commemoració  per  suscitar  un debat
sobre el nostre present i futur col·lectius.

Aquesta  reflexió  ha  servit  també  per  ampliar  els
límits de la nostra identitat nacional, incorporant al
relat històric tots els que som ara i aquí, i elevant,
en la mesura que sigui possible, la nostra autoestima
col·lectiva.  Sense  triomfalismes,  però  sense
vergonya.

Arreu  del  país  s'han  celebrat  actes  en
commemoració d'aquests tres cents anys, han estat
iniciatives que abracen des de la divulgació rigorosa
dels  fets  i  les  conseqüències  de  la  Guerra  de
Successió fins a un ventall ampli de manifestacions
culturals com  exposicions,  presentacions,
congressos,  fòrums,  jornades,  concerts,
documentals,  rutes  per  diferents  espais  històrics
relacionats,  conferències...  Tot  un  conjunt
d'activitats que han contribuït a conèixer una mica
més la nostra història.


