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Enric Calpena defensa que el 1714 va
marcar l’inici del renaixement català
M.S. | PUIGCERDÀ

L’Associació Universitària de
Cerdanya (Aucer) va reprendre
divendres al vespre a Puigcerdà el
calendari de conferències que periòdicament organitza l’entitat i
que aquest any, a més, enceten el
programa d’actes del quinzè aniversari. El convidat de l’Aucer va ser
el periodista i professor especialitzat en conflictes bèl·lics Enric
Calpena, el qual va argumentar
que el corrent per la demanda
d’estat propi que viu ara Catalunya
fa molts temps que s’està covant.
Calpena va reflexionar sobre
l’actual moment de ressorgiment
nacional que viu el país, sobre el
qual va argumentar que «no neix
com un bolet». Sota el títol Per què

els catalans celebrem una derrota?,
Calpena va basar la conferència en
recordar les causes i les conseqüències que va tenir la guerra de
successió i de la posterior ocupació borbònica de Catalunya. Igualment, el periodista es va centrar
en «l’actitud que els nostres avantpassats van mostrar el ». El
presentador dels programes d’història Cronos i En guàrdia! va refusar la idea que l’actual suport majoritari a l’estat propi sigui un episodi puntual a causa de la crisi econòmica, sinó que considera que
l’actual context no ha fet res més de
«catalitzar un procés històric que
ve de lluny». En aquest sentit, Enric Calpena va remarcar que «la relació de Catalunya amb Castella no

va començar necessàriament malament, però el cert és que amb el
temps no va parar d’empitjorar»,
malgrat «la voluntat del poble català de no ser enemic de ningú». El
periodista també va argumentar
que la Guerra dels Segadors del segle XVII que va marcar el destí de
la Cerdanya amb la posterior divisió estatal va servir d’avís pel
que va venir després. Per això Calpena va sostenir davant els assistents que van omplir la sala del
Museu Cerdà que la derrota de
 no va ser ben bé una derrota que posés fi a la identitat catalana sinó que «va marcar l’inici del
renaixement de la nació». L’acte va
tenir la presència de l’alcalde, Albert Piñeira.
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Calpena amb Piñeira i el president de l’Aucer, Francesc Armengol

