DOSSIER DE PREMSA PER A LA DOCÈNCIA D’HISTÒRIA DEL DRET A LA UPF (VERSIÓ 2014)
DOSSIER MONOGRÀFIC 1714‐2014, SOBRE LA RELACIÓ CATALUNYA‐ESPANYA

El Tricentenari de la derrota catalana a la Guerra de Successió està posant a debat el dret i
les institucions polítiques d’abans de 1714. Això ens proveeix una ocasió daurada per
reflexionar sobre la història, de quines maneres s’escriu, com s’utilitza, etc.
Aquest monogràfic forma part de les activitats del programa “Amb motiu del Tricentenari”,
que compta amb el suport del CQUID de la UPF (PlaQUID 2013‐2014).
Instruccions per als estudiants.
Cada estudiant ha de:
a) Llegir amb deteniment i interioritzar totes les notícies.
b) Detectar institucions jurídiques i polítiques que es citen a les notícies i entendre'n el
sentit.
c) Buscar i aportar notícies que també responguin als criteris de l'activitat. Poden ser una
mina diaris amb una línia política marcada i públicament coneguda. Atenció: cal evitar articles
que es limitin a la desqualificació (la majoria) o a l’enaltiment (uns quants), i limitar‐se als que
entrin en arguments historiogràfics i jurídics (tot aplaudint o censurant el record que es té de
tal model polític o de quals normes del passat).
d) Durant el seminari o sessió de subgrup, participar activament en l'activitat oral de
comentari i contextualització de les notícies.
e) Durant el seminari o sessió de subgrup, respondre les preguntes relacionades amb el
Dossier que li efectuarà el docent, que poden ser orals, tipus test o de redacció breu. Es preveu
una ronda de preguntes orals a cadascú (50% de la nota) i un exercici final (50% restant).
f) Durant tot el trimestre, hi haurà l'opció (ben valorada acadèmicament) de suggerir i
comentar noves notícies per a aquest monogràfic especial de dossier de premsa a través d'un
fòrum al Campus Global.
Algunes de les notícies incloses en aquest monogràfic poden resultar severes. Llur funció no és
altra que incitar a la reflexió jurídica (no pas al debat polític). En qualsevol cas, els docents
d’Història del Dret no es fan responsables de les opinions dels articulistes.
Impuls d’activitats complementàries.
A partir d’aquest monogràfic, de cara a successives activitats de subgrup, els docents
podran suggerir iniciatives als estudiants per complementar, contrastar o detallar informacions
aparegudes a la premsa. Per exemple:
‐ Visites a exposicions del Born o a l’exposició itinerant “L’aposta catalana”
http://www.youtube.com/watch?v=cabXDlnF05M
‐ Consulta de debats polítics esdevinguts en seus parlamentària o municipal sobre les
Commemoracions i els seus continguts
‐ Consultes a partits polítics sobre el seu posicionament en el debat historiogàfic
‐ Entrevistes a periodistes o líders polítics
Tot plegat amb el màxim contingut històrico‐jurídic possible.

Publicitat
Publicitat “Viure lliure”, LV 7.VII.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/07/07/pagina‐
62/92112651/pdf.html?search=%22Viure%20lliure%22
Publicitat “Viure lliure”, LV 11.IX.2013
(portada del primer volum de la compilació de dret català de 1704)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/11/pagina‐56/92440215/pdf.html

Confrontació de parers en l’opinió pública (tret de sortida, gener de 2013)
Francesc de Carreras, Elliott i el debat català, LV 9.I.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/01/09/pagina‐21/91105347/pdf.html
Germà Bel, Desmitificant desmitificacions, LV 15.I.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/01/15/pagina‐48/91261968/pdf.html
Albert Sánchez Piñol, Francesc de Carreras i el 1714, LV 27.I.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/01/27/pagina‐53/91318250/pdf.html

Degoteig de notícies entorn de la commemoració històrica del 2014
Jaume V. Aroca, Santa Eulàlia, coronela de Barcelona, LV 13.II.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/02/13/pagina‐4/91411269/pdf.html
Ramon Suñé, Memòries d’un dimarts de fúria. Així serà l’exposició sobre el setge i la batalla de
l’Onze de Setembre del 1714 que estrenarà el centre cultural del Born, LV 23.II.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/02/23/pagina‐40/91437002/pdf.html
Francesc de Carreras, El que ens cau al damunt, LV 5.VI.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/06/05/pagina‐24/92043458/pdf.html
Barcelona programa més de 80 actes per a la commemoració del 1714, LV 3.VII.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/07/03/pagina‐4/92107203/pdf.html
Juan‐José López Burniol, L’Espanya de Cadis (2), LV 10.VIII.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/08/10/pagina‐24/92279929/pdf.html
Josep Gisbert, El Govern aposta per “una via segura” per al 2014. Presidència destina 3 milions a la
commemoració del tricentenari del 1714, LV 15.XI.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/11/15/pagina‐20/92997676/pdf.html

Puja la intensitat i el to de la disputa (setembre i octubre de 2013)
Francesc de Carreras, Reinventar la història, LV 4.IX.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/04/pagina‐19/92423320/pdf.html
Oriol Pi de Cabanyes, Idees d’Espanya, LV 9.IX.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/09/pagina‐28/92434318/pdf.html

Pilar Rahola, 1714 sense complexos, LV 10.IX.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/10/pagina‐15/92486397/pdf.html
Jaume V. Aroca, El Born: passeu, passeu, LV 12.IX.2013 (especialment les columnes dedicades al
contrast de les dues exposicions)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/12/pagina‐1/92490519/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/12/pagina‐2/92442231/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/12/pagina‐3/92442227/pdf.html
El PP llança una campanya contra el ‘cost excessiu’ del nou Born, LV 13.IX.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/13/pagina‐4/92492367/pdf.html
M.‐Paz López, El Pi hissa la senyera: La bandera catalana onejarà de manera permanent a la
cèntrica basílica, que prepara una exposició amb documents inèdits del setge de 1714, LV
20.IX.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/20/pagina‐7/92657844/pdf.html
David González, Rajoy al Born, LV 24.IX.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/24/pagina‐28/92766201/pdf.html
El PP creu que la mostra del Born incita a l’odi, LV 9.X.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/10/09/pagina‐3/92805827/pdf.html

La polèmica sobre el simposi “Espanya contra Catalunya” i les seves seqüeles
Joep Massot, Els historiadors prenen la paraula enmig de la picabaralla política, LV 13.XII.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/12/13/pagina‐22/93184440/pdf.html
Jordi Amat, Catalanisme vs. espanyolisme, LV 15.XII.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/12/15/pagina‐25/93189274/pdf.html
Borja García‐Nieto, 1714: bons i mals catalans?, LV 2.I.2014
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/01/02/pagina‐17/93288192/pdf.html
Víctor‐M. Amela, Contraportada a Joaquim Albareda: Felipe V trajo a Cataluña militarismo y
corrupción, LV 20.I.2014
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20140120/54399313465/felipe‐v‐trajo‐a‐catalunya‐
militarismo‐y‐corrupcion.html

La inevitable comparació amb el cas basc i navarrès: la qüestió dels concerts econòmics a
l’Espanya contemporània
Enric Juliana, El concert de les ‘províncies traïdores’, LV 16.VI.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/06/16/pagina‐27/92072437/pdf.html
José Antonio Zarzalejos, L’encert basc del 1978, LV 23.VI.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/06/23/pagina‐35/92085367/pdf.html
Enric Juliana, El concert dels catalans, LV 30.VI.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/06/30/pagina‐32/92143991/pdf.html

