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Divulgar i valorar el 1714
La necessitat d'una divulgació rigorosa de la història del país és una evidència i encara més ara
davant de la nova ofensiva espanyolitzant adreçada específicament contra Catalunya i
protagonitzada pels dirigents populars del conjunt de l'estat que volen impedir per tots els mitjans
que recuperem democràticament les nostres llibertats nacionals. En aquest sentit és molt
interessant l'aportació del doctor en Història, Francesc Serra Sellarés, de Navarcles: Els herois del
1714. Els defensors de Catalunya. Serra fa una recerca dels veritables herois del 1714, amb
més de 100 biografies dels defensors de les llibertats catalanes enfront de l'ocupació borbònica. És
un treball de divulgació adient en el moment històric que viu el nostre país i en la tasca de
recuperació d'uns herois del poble català que han estat relegats a l'oblit explícitament per la
historiografia dels guanyadors, en una nova tergiversació de la història per fer-la coincidir amb els
seus deliris imperials i voler negar la realitat d'una nació catalana. Serra també és l'autor de La
darrera victòria de l'exèrcit català. La batalla de Talamanca, 1714, que va publicar el 2009 en
col·laboració amb Gustau Erill. Aquella batalla va transcórrer els dies 13 i 14 d'agost de 1714, un
mes abans de la pèrdua de la Guerra de Successió, que va tenir unes conseqüències nefastes per
al nostre país, amb la imposició del Decret de Nova Planta.
En aquesta línia de commemoració dels fets de 1714, la Generalitat ha impulsat encertadament la
Ruta 1714 amb un caràcter històric i turístic que ens permetrà recordar el nostre passat per tal de
reforçar la identitat i poder seguir persistint com a poble. Precisament el dia 2 de març va tenir lloc
a Santa Cecília de Montserrat un acte simbòlic, festiu i participatiu, amb la col·laboració de tots els
ajuntaments catalans, amb la plantació del roure del Tricentenari com a símbol del nostre futur. La
Ruta 1714 es proposa donar a conèixer popularment els escenaris del conflicte, de Barcelona a
la Seu d'Urgell; valorar especialment una cinquantena de monuments i espais històrics de la
guerra, i també els indrets més remarcables per batalles, personatges, setges, viles cremades i
conjunts emmurallats. Pel que fa al Bages cal remarcar Cardona com el darrer baluard català de la
Guerra de Successió i la creació de l'Espai Casamata del Castell com a centre de divulgació històrica.
Però també Manresa, Balsareny, Talamanca, Mura, Castellbell i el Vilar...
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