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Agustí Colomines, Francesc-Marc Álvaro i Jordi Casassas, a la sessió de dissabte dels “Debats a Montesquiu”

Colomines i Casassas 
destaquen l’“excepcionalitat” 
de la Mancomunitat al cicle 
de debats de Montesquiu
Montesquiu

J.C.

Els historiadors Agustí 
Colomines i Jordi Casassas 
van ser els protagonistes de 
la primera sessió del cicle 
“Debats a Montesquiu”, que 
un cop al mes portarà experts 
en algun tema d’actualitat 

al restaurant de la Casanova 
del Castell de Montesquiu. 
Ho van fer amb una disser-
tació sobre el centenari de la 
Mancomunitat de Catalunya, 
tema del qual tots dos són 
especialistes. La presentació 
de l’acte va anar a càrrec 
de l’impulsor del cicle, el 
periodista de La Vanguardia 
Francesc-Marc Álvaro.

Casassas i Colomines van 
destacar l’“excepcionalitat” 
que representa la Manco-
munitat en la història de 
Catalunya. En la seva cons-
trucció, segons Casassas, van 
obrar dos miracles: un, l’exis-
tència mateixa d’Enric Prat 
de la Riba, “d’un tarannà més 
intel·lectual que polític”, i un 
altre, que aquest aconseguís 
durant un període tan llarg la 
cohesió del món intel·lectual 
català. “Aquest és un país 
de barallar-se, i el món de la 
intel·lectualitat, un món on 
la conflictivitat li és natural”, 
havia precisat. 

Per la seva part, Colomines 
va ressaltar que la Manco-
munitat ja va ser pionera en 
la construcció del que ara 
anomenem “estructures d’es-
tat”, i que aleshores serien 
més aviat “estructures de 

Els dos historiadors 
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dels “Debats               
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nació”, ja que “es tractava 
de construir la nació”. En un 
moment que polítics, tèc-
nics i intel·lectuals catalans 
es conjuren per “construir 
Catalunya però al mateix 
temps que reformaven Espa-
nya”. Una realitat que, va 
precisar Colomines després 
a pregunta de Francesc-Marc 
Álvaro, ja no és comparable 
amb l’actual: “En l’actualitat 
el que hem d’anar a explicar 
a Madrid és que aquesta 
història s’ha acabat, ara ja 
no som nosaltres i ells, sinó 
que ells ja no hi són, és una 
història acabada”. És del poc 
que els dos historiadors van 
comentar sobre el procés 
actual i que es van reservar 
pel col·loqui del sopar poste-
rior a la Casanova del Castell.

El cicle de “Debats a 
Montesquiu”, organitzats 
per la Diputació amb la col-
laboració d’EL 9 NOU, con-
tinuaran el 29 de novembre 
amb una sessió sobre l’hu-
mor amb Toni Albà i Lluís 
Capdevila.


