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Em do1 comunicar-los que a Cataiunya del Nord no s'hi ha parlat mai 
espanyol, cosa que m'ha fet molt dificultosa la lectura de la carta que 
m'han adrecat en aquesta llengua estrangera. Efectivament, el Nord de 
Catalunya va ser annexionat aFranca ja fa 332 anys, cosa queencara avui 
certs quadres culturals com vosth segurament ignoren (si bé no ignoren, 
segur, els més infims detalls de la historiografia d9Espanya). Només 
I'assumpció íntima de la ficció segons la quai «els catalans som espa- 
nyols*, i doncs tots els catalans, podria explicar que a algú se li acudeixi 
enviar una carta en espanyol a PerpinyB. Doncs no, em sap greu defrau- 
dar-los pero no tots els catalans són espanyols. 1 observaran que tinc la 
consideració d'adrecar-los aquest escrit en catali, cosa que implica que 
tinc perfecte conekement que els catalans tampoc no sÓn forcosament 
francesos. No dubto que persones intel.ligents com deuen ser vostes ja 
hauran deduft el tercer axioma del sil.logisme: si no tots els catalans som 
espanyols i no tots els catalans som francesos, els catalans no som ni 
espanyols ni francesos i la nostra llengua es l'únic vehicle possible de 
comunicació entre els nacionals de Salses a Guardamar. 

Amb aixb, gr&cies a l'ajut d'un bon diccionari espanyol-catalit he pogut 
desxifrar que em convidaven a beneir amb la meva presencia la presen- 
tació de 1'~Antena de Espafia* a Barcelona de la xarxa internacional del 
prestigib festival del ~Printemps de Bourgesn on, permetin-me la pun- 



tuació, grups catalans del nord com el Gerard Jacquet ja hi han participat 
altres anys. 

Un cop més, doncs, els catalans ens posem a organitzar la representauó 
internacional del país vei. Espanya. Com sempre, anem a arreglar-los un 
país que no ens ha donat mai res. De nou l'esforh el geni i la contribuciá 
en general que fa Catalunya al patrimoni de la Humanitat no només 
delega la seva veu a Espanya quan es tracta de sortir de casa sin6 que, a 
mCs, participa activament en la usurpacib Deixarem el diagnbstic als 
especialistes de psicologia social perb comen9 a evidenciar-se una neu- 
rosi col.lectiva de la qual actituds com la seva s6n els simptomes mks 
visibles 

Catalunya &, gdcies a gent wm vostks, I'única nació del món que podria 
participar als Jocs Olimpics perb no ho fa, podria tenir associacions amb 
vot a les internacionals perb no ho demana, podria dotar-se d'una classe 
política prbpia perb no l'elegeúr. Catalunya és, gdcies a gent com vostb, 
l'ilnica naci6 del món soiidhia amb totes les nacions del m6n excepte la 
seva prbpia nació. És aixi que Catalmya, tot negant la seva veu dins la 
veu d'Espanya, aplaudir& amb entusiasme les delegacions lituana. esto- 
niana, letona als Jocs del 92; defeusara la veu dels altres a les organitza- 
cions internacionals: admirara la determinació política dels altres MISOS. - 
1, amb vostes ara, inclour~volunt&riament la projecci6 internacional de 
la seva creació musical dins la projeccid monoiítica d'Espanya. 

Al ~Printemps de Bourges* ningú, ni vostbs mateixos, no s'estranya de 
la participacid del Quebec i l'abshicia del Canada. És normal, si el 
Quebec té una cultura dinhica i diferenciada, que hi participi (segura- 
ment amb la complicitat patribtica dels seus amics francesos, els matei- 
xos que els han demanat sens dubte de muntar l'«Antena de España» 
sense que vostes formulessin la mts minima reserva). Em diran que la 
música no té fronteres: afirmacib exacta.. . que els músics i el públic de 
Belgica, Dinamarca, Espanya, Franca. ItBlia, Polbnia, Portugal, Quebec 
i Suissa (Els paisos participants) subscriuran arnb suficiencia al peu de 
les seves banderes respectives. 



Hi miré, doncs, aquest estiu, com a bon catala neurbtic, a admirar la 
/ cultura quebequesa i a empasar-me aquell «Vive le Qukbec livre» musical 

mentre els francesas em diran espanyol davant del món i jo no els podré 
dir el contrari perquk els meus compatriotes Jordi Gratacós i Eli Vidal, 
persones de gran vhlua en el camp de la promoció musical, ja hauran pres 
cura de demostrar-los (segurament amb eficikncia) que 6s aixi. 

No cal dir que, en consequhncia, he deixat als interessats el paper d'anar 
al Zeleste i fer publicitat de l'última operaci6 d'autoodi catala. 

Atentament. 

Univers Bertrana (Perpinyh) 


