
La guerra de 

successió i la 

pèrdua de l’estat

Una guerra que comportà, el final 
de la corona catalano-aragonesa.

L’Onze de Setembre representa el 
final de la Corona d’Aragó, que en aquell 
moment era composada pel Principat de 
Catalunya, el Regne de València, el Regne 
d’Aragó, el Regne de Mallorca i Sardenya. 

Nàpols i Sicília, encara que amb 
forts vincles, havien estat separats  pel rei 
l’any 1.555.

Volem cridar l’atenció que a part de 
perdre’s tota l’estructura social i política de 
cadascuna de les parts, es perd un ens 
superior i estructurat, que s’havia nat 
construint durant segles: el nostre Estat.



LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I LA PÈRDUA DE L’ESTAT

PRESENTACIÓ

L’exposició “LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I LA PÈRDUA DE L’ESTAT”, va ser inaugurada 

l’Onze de Setembre del 2.000 a l’estatge social del Memorial 1714, al Fossar de les 

Moreres, a Barcelona.. Aquesta exposició és una nova presentació revisada de la que 

amb el mateix títol havia estat inaugurada tres anys abans, i que era completada amb 

un catàleg, l’actualització del qual és el que ara us presentem.

En ambdós casos, la nova edició respon a qüestions de format, així com de 

presentació i alguna petita modificació del text, que en cap cas canvia la seva línia 

argumental.

També trobareu a la contraportada del catàleg el nostre manifest de l’any 

1990, que dóna una visió del que representa l’Onze de Setembre com a Diada 

Nacional de Catalunya. I a l’espera del que serà el nostre proper manifest, que amb el 

mateix objectiu exposarem el que evoca l’Onze de Setembre com a projecte de 

constitució d’un Estat Català, en exclusiva o compartit, i la negació que d’aquest 

projecte se’n desprèn la ideologia que genera el dotze d’octubre.

Barcelona, febrer del 2001





TÍTOLS DELS PANELLS QUE
COMPOSEN L’OBRA

•L’ONZE DE SETEMBRE DE 1714

•ELS CATALANS I LA CASA D’ÀUSTRIA
•LA GUERRA DE 1640
•CATALUNYA L’ANY 1.700
•VALÈNCIA L’ANY 1.700
•EL REGNE DE MALLORCA AL 1.700
•ARAGÓ L’ANY 1.700
•CASTELLA L’ANY 1.700
•EL PACTE DE GÈNOVA
•LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
•LA BATALLA D’ALMANSA
•LA RESISTÈNCIA DE XÀTIVA
•EL TRACTAT D’UTRECHT
•EL SETGE DE BARCELONA
•EL DECRET DE NOVA PLANTA
•IMPOSICIÓ D’INSTITUCIONS FORASTERES
•EL BANDEJAMENT DE LA LLENGUA
•EL PRINCIPI DE LLIBERTAT I L’IMPERI DE LA LLEI
•EL SISTEMA FISCAL
•LA RECUPERACIÓ DE LES INSTITUCIONS    
PRÒPIES D’UN ESTAT




