INTRODUCCIÓ A LA REPRODUCCIÓ DE L’ACTE DE CONSTANTINOBLE

L

a commemoració del 450è
aniversari de l’Assalt Turc a
Ciutadella de 1558 havia d’estar
forçosament lligada al Cercle Artístic,
en aquest cas a través de la Societat
Històrico-Arqueològica Martí i Bella,
de la mateixa manera que ho ha estat en
d’altres ocasions al llarg de la història
com, mitjançant el protagonisme
destacat de la Secció d’Estudis del
Cercle, en la celebració dels Jocs
Florals de 1958, convocats amb motiu
del IV centenari de l’Assalt i mitjançant
il·lustres membres de la mateixa, com
Francesc de Borja Moll o Josep Salord i
Farnés.
Si en aquella ocasió fou la creació
literària el centre de les celebracions,
cinquanta anys després la investigació
històrica dels fets i de les seves
circumstàncies es converteixen en
protagonistes de les V Jornades de
Recerca Històrica de Menorca, 1558 –
Menorca i la Mediterrània entre dos
imperis, que seran la cloenda dels actes
que Ciutadella ha dedicat durant el 2008
a la rememoració dels fets de l’Any de
sa Desgràcia.
L’Acta de Constantinoble, convertida
en
memòria
perpètua
d’aquells
esdeveniments que marcaran per sempre
el devenir de Ciutadella i Menorca,
obstinada en arribar als nostres dies amb
el bagatge de truculentes vicissituds
sortejades en aquests quatre-cents
cinquanta anys, pren cos en aquesta
rèplica com a testimoni tangible del
sofriment, desterro i anhel d’un Poble.
Un Poble que erigeix monuments i
ancora el seu record i respecte cap
aquells a qui arravataren la seva vida o
la seva ànima. Sigui idò un més, i per
ells, el nostre homenatge.

L

a conmemoración del 450º
aniversario del Asalto Turco a
Ciutadella de 1558 tenía que ir
forzosamente ligada al Cercle Artístic,
en este caso a través de la Societat
Històrico-Arqueològica Martí i Bella,
de la misma manera que ha ido en otras
ocasiones a lo largo de la historia como,
mediante el protagonismo destacado de
la Sección de Estudios del Círculo, en la
celebración de los Juegos Florales de
1958, convocados con motivo del IV
centenario del Asalto y a través de
ilustres miembros de la misma, como
Francesc de Borja Moll o Josep Salord i
Farnés.
Si en aquella ocasión la creación
literaria fue el centro de las
celebraciones, cincuenta años más tarde
la búsqueda histórica de los hechos y
sus circunstancias se convierten en
protagonistas de las V Jornadas de
Investigación Histórica de Menorca;
1558 – Menorca y el Mediterráneo
entre dos imperios, como clausura de
los actos que Ciutadella ha dedicado
durante el 2008 a la rememoración de
los hechos del Año de la Desgracia.
El Acta de Constantinopla, convertida
en memoria perpetua de aquellos
acontecimientos que marcarán para
siempre el devenir de Ciutadella y de
Menorca, obstinada en arribar hasta
nuestros días con el bagaje de
truculentas vicisitudes sorteadas en
estos cuatrocientos cincuenta años,
toma cuerpo en esta réplica como
testimonio palpable del sufrimiento,
destierro y anhelo de un Pueblo. Un
Pueblo que erige monumentos y ancla
su recuerdo y respeto hacía aquellos a
quienes arrebataron su vida o su alma.
Sea pues uno más, y para ellos, nuestro
homenaje.

Alberto Coll Arredondo
President de la Societat H.A. Martí i Bella
Ciutadella, desembre de 2008

30

