2 – Ferran II d’Aragó el catòlic es casa amb Isabel de Castella el 1479.
Successius matrimonis d’estat, porten al tron a Felip V, primer borbó a
Espanya. Va decretar els Decrets de Nova Planta, una vegada derrotats
els territoris de la Corona d'Aragó a la Guerra de Successió Espanyola,
que marginava el català i gravava l'economia local. Anul·la el Consell de
Cent i sotmet Catalunya 11 de setembre de 1714, l’anomenada Desfeta.
SG – la sageta que ens porta a la situació actual de Catalunya (arranca
amb la desfeta)
S – el sol de la mediterrània que sempre ens dona llum
3 – La Renaixença, del romanticisme al noucentisme, Barcelona torna a
esdevenir una de les mes grans capitals d’Europa. Centre cultural,
econòmic i industrial. Memorial de Greuges, Catalanisme polític, al 1901
primera celebració del 11 de setembre.
E – les espases que sempre han estat vigilant al poble català.

F – Època fosca a Europa i Catalunya, posterior al imperi romà, alta Edat
Mitjana
1 – Època gòtica, pujança de les ciutats. Barcelona es ja una gran capital,
en el trànsit d'un sistema feudal a un estat monàrquic, es va configurant
un sistema polític que tenia com a base el pactisme, és a dir, la limitació
del poder reial per part de les corts, on eren representats la noblesa, el
clergat i la burgesia urbana. Aquest sistema constitucional donà lloc a
unes institucions de govern sorgides a partir del segle XIII, la Diputació
General que, a partir de 1359 fou coneguda també com a Generalitat de
Catalunya (Pere III el Cerimoniós) que va adquirir progressivament un
paper polític. El govern es feia a través de les Corts Generals (1214) i les
administracions locals, entre les que destaca el Consell de Cent de
Barcelona. la corona d’Aragó està formada per Aragó, Catalunya, els
comptats de València i Mallorca i Occitània (ara França). “A la
Mediterrània ni un peix gosava nedar sense les quatre barres” (Jaume I)

BUIT – els anys dels governs republicans i del franquisme, no he sabut
com representar-los. Tantes dates no cabrien al quadre.
4 – Arriba la democràcia, s’autoritza la celebració del 11 de setembre del
1976, la gran manifestació del 77 i les properes grans manifestacions
del 2010 “Som una nació, nosaltres decidim” i 2012 “Catalunya nou
estat d’Europa”.
El futur tampoc entra al quadre, l’escriurem entre tots.
BREU DESCRIPCIÓ DEL QUADRE “ONZE DE SETEMBRE” acrílics
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