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La història
La Guerra del 14-18 i Catalunya Nord
05/09/2014. Pels cent anys de l’inici de la Gran Guerra del 14-18 es recorden els
soldats que van deixar la vida. Catalunya Nord va tenir més morts que la mitjana
francesa, amb 25 a 30% dels homes de 20 a 40 anys.

Al mes d’agost van ser cent anys de l’inici de la Gran Guerra del 14-18. Voldria
homenatjar els soldats que hi van deixar la vida. És també un record molt dur
aquí, per a nosaltres, i vull també evocar la participació considerable de
Catalunya Nord i els nombrosos morts catalans en una guerra sagnant. Va ser
volguda tan per França com per Alemanya i va escapçar tota una generació.
Va ser una autèntica carnisseria, fins a un punt que no podeu imaginar. A tot
França hi va haver vuit milions de soldats mobilitzats dels quals un milió vuit
cents mil van morir i el doble van ser ferits, o sigui que un soldat sobre dos va
ser mort o ferir.
Durant els quatre anys de guerra hi va haver set grans batalles per intentar
moure el front de les trinxeres, entre elles l’Artois, Verdun o el Chemin des
Dames, separades per moments on sempre hi havia combats, però no tan
intensos. Cada gran batalla durava entre dos i quatre mesos i feia una mitjana
de cent cinquanta mil morts francesos, més una quantitat equivalent
d’alemanys.
S’ha parlat molt al mes de juny d’enguany del desembarcament de Normandia
durant la segona Guerra mundial i de les enormes pèrdues a les platges, per
exemple a Omaha Beach on van morir deu mil soldats en dos dies. Doncs cada
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una de les batalles de la guerra del 14-18 va fer el doble de morts cada dia
durant mesos.
Per ho fer més gràfic faré una comparació. Com que el front de cada batalla on
es provava d’enfonsar l’enemic era de vint a cinquanta quilòmetres de llarg, és
a dir l’equivalent de la distància de Prada a Perpinyà, vos demani d’imaginar
que representa el nombre de morts. Imagineu que poséssim els cadàvers l’un a
costat de l’altre, espatlla contra espatlla. Doncs, de Prada a Perpinyà serien la
meitat i caldria una segona fila de Perpinyà a Prada per tenir el compte. Això
pels francesos. Caldria afegir les dues files dels alemanys. Literalment, una
batalla era cobrir el terreny de morts.
I Catalunya Nord? Doncs, com moltes zones rurals, va tenir més morts que la
mitjana francesa. A França les pèrdues van ser de 20 a 25% dels homes de 20
a 40 anys. A Catalunya Nord, va ser de 25 a 30% d’una generació que va
desaparèixer. Per tenir-ne una idea, mireu els monuments als morts dels
pobles i les llistes de noms, i compareu amb la població de l’època.

El Monument als Morts de Tuïr, de Gustau Violet, amb 149 morts, o sigui el terç dels
homes de 20 a 40 anys (foto J. Becat)

Per exemple Conat, un petit poble de muntanya al damunt de Rià, va tenir set
morts, tots del país: Joan Assens, Blasi i Josep Freixinòs, Agustí Hulló, Baptiste
Lafite, Pere Payré i Esteve Poncy. El poble se’n va sàller bé ja que són només
el 20% dels joves. Rodés va ser molt més castigat, que tenia 322 habitants
abans de guerra i va perdre 25 joves, el terç dels homes de vint a quaranta
anys. Va ser el mateix a Tuïr,una vila de 3.200 habitants, amb una llista de 149
noms al seu monument als morts, a l’entrada del Cementiri Vell.
Totes les famílies de Catalunya Nord van tenir morts o ferits, en una guerra
inútil, que no era la seva. Mes fa fredor quan penseu a la vida que se’ls hi va
prendre, als fills que no van tenir i al seu país on no van poder treballar i
estimar.
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La Catalunya històrica
08/04/2015. S’evoca la Catalunya històrica, que incloia Catalunya Nord, Andoora i
la Franja de Ponent, a més de la comunitat autònoma actual de Catalunya..

Com que sembla que les coses no siguin prou clares per alguns, us voldria
explicar sense contestacions possibles que és Catalunya. Faig referència a la
Catalunya històrica, la que se va formar fa mil anys, que se va consolidar a
l’Edat Mitjana, que era representada per les Corts Catalanes i gestionada per la
Generalitat històrica durant més de cinc cents anys.
Doncs la Catalunya històrica era més gran que la Catalunya actual dins l’Estat
espanyol. Ha perdut tres territoris a l’oest i al nord. Però tots aquets territoris
tenen sempre el dret de se reivindicar com a terres catalanes i els seus
habitants com a catalans, si així ho volen.
La Catalunya històrica i
la Catalunya actual
(mapa J. Becat, Terra
Nostra)

La primera part que se va perdre és la Franja de Ponent - en francès la Frange
du Ponant, és a dir de l’oest -, un nom molt bonic i poètic. Aprofitant un canvi de
dinastia a Catalunya, amb un nou rei castellà, Aragó va recuperar aquesta
minsa franja de territori, de quinze a trenta quilòmetres d’ample i que va de cap
a cap de Catalunya, del Pirineu fins passat l’Ebre. Encara hi és, amb Aragó.
El segon territori que va ser separat de Catalunya va ser Catalunya Nord, amb
el Tractat del Pirineu l’any 1659, fa tres segles i mig. Ja sabeu que desprès
d’una llarga guerra entre França, Espanya i mig Europa, el rei Lluís XIV i el seu
primer ministre italià Mazarin van recuperar el Rosselló, el Vallespir, el
Conflent, el Capcir i mitja part de la Cerdanya. També durant el seu llarg regne i
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diverses guerres terribles, el rei Lluís XIV va recuperar per conquesta altres
territoris al nord i a l’est del seu reialme.
Per tant és cert que Catalunya Nord és una part de Catalunya i que el seu
territori com els seus habitants se poden afirmar com a catalans. El seu club de
rugbi a tretze se pot legítimament dir els Dragons Catalans. Aquest club n’és
tant, de català, com ho és el Barça.
El tercer territori que feia part de Catalunya, el més petit, és Andorra. Un dia us
explicaré com els andorrans han arribat a ser independents, tots sols, sense
ajuda exterior.
Des de l’Edat Mitjana Andorra tenia uns privilegis atorgats pel sobirà català,
com ho tenien altres valls, per exemple la del Querol. Però quedava dins
Catalunya: per exemple al segle XVII, és a dir a l’època de Lluís XIV, un
ardiaca d’Andorra la Vella, i alhora canonge de la Seu d’Urgell, Jaume de
Copons, va ser president de la Generalitat de Catalunya. Progressivament, va
ser als segles XVIII, XIX i XX, que Andorra obtindrà la seva independència, fins
a entrar a les Nacions Unides l’any 1993.
La part que queda de la Catalunya històrica, la més gran, forma l’actual
Principat de Catalunya. Té un Estatut d’autonomia dins l’Estat espanyol i
sembla que vulgui ser independent.

La vigència actual del Tractat del Pirineu
18/11/2015. Se recorden el Tractat del Pirineu, la seva vigència actual i la tardana
delimitació de la frontera.

El Tractat del Pirineu i la seva vigència actual són un tema delicat i molt
sensible per a molta gent de Catalunya Nord i de Catalunya.
Vaig participar a la manifestació del 7 de novembre passat, on feia plaer veure
que hi havia molta gent, i me feia tot solet les reflexions que us diré ara i que
van a l’encontre del que estava manifestant. No és esquizofrènia, és el contrast
entre els sentiments i la dura realitat.
Sabem que és el Tractat del Pirineu, del 1659, que fixa la frontera entre els
Estats francès i espanyol, i que va separar Catalunya Nord de la resta de
Catalunya. Així és la història. Amb el temps les economies, les administracions
i la vida política van progressivament marcar una frontera a l’origen artificial i
van crear una divergència entre els territoris.
Observarem una curiositat que belleu no tothom sap: la delimitació de la
frontera no se va fer després de l’anexió, al segle XVII, sinó dos cents anys
més tard, sota Napoleó III, amb els tres tractats de Baiona. El primer, de l’any
1858, delimitava la frontera del País Basc, el segon, de l’any 1862, fixava la de
l’Aragó i el tercer, que nos interessa directament, delimitava l’any 1866 la
frontera de Catalunya.
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La firma del Tractat del Pirineu a l’Illa dels Faisans, al mig de la Bidassoa, el 7 de
novembre del 1659 (font: timbresponts.fr)

En els anys que seguiran es van plantar les fites frontereres, “les bornes” en
francès, totes numerades. Les van posar al mig dels camps, dels prats i en
algun cas, a Cerdanya, la frontera passa al mig d’un mas. Això fa que la gent,
passant d’un lloc a l’altre de casa seva, travessa la frontera deu o vint vegades
cada dia.
Això dit, que passarà quan Catalunya sigui un Estat independent? Què dirà de
la frontera i del Tractat del Pirineu?
Constatem que les qüestions de fronteres van provocar les dues grans guerres
mundials del segle XX, amb desenes de milions de morts inútils. Des de fa
trenta anys, els diversos Estats d’Europa han acceptat les noves creacions
d’Estats, per cissió o desmembrament d’antics Estats. Molts d’ells han entrat a
la Unió Europea.
Mes sempre, sempre, la condició sine qua non va ser que garanteixin les seves
fronteres als Estats veïns, independentment de si eren històriques o no, de si hi
havia gent de la mateixa llengua de l’altra banda. Ho han fet Polònia, les
Repúbliques bàltiques, els Estats de l’ex-Iugoslàvia, i ho haurà de fer Catalunya
si vol ser reconeguda internacionalment, és a dir, ras i curt, si vol ser un Estat
independent.
Per exemple la demanda d’associació o d’entrada de Sèrbia a la Unió Europea
no se pot fer car no reconeix les fronteres de Montenegro, Macedònia i Kòsovo.
Mateixa cosa per Macedònia car no és clar si renuncia a la part de Macedònia
que és una província grega. Grècia ja és membre de la Unió Europea i té dret a
que les seves fronteres siguin respectades.
Com us deia, és molt probable que el primer acte internacional de Catalunya
com a Estat independent sigui el reconeixement de la frontera fixada pel tractat
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del Pirineu. És clar que serà una renúncia simbòlica car, materialment, que
podria fer Catalunya? Però la contrapartida val la pena.
En efecte, a més del fet de ser un Estat del mateix nivell que els altres,
permetrà a Catalunya, si el seu govern ho vol, de tenir una acció eficaç a favor
del català i de moltes qüestions territorials a tots els Països Catalans, i
principalment a Catalunya Nord, en el marc de les relacions d’Estat a Estat i en
defensa legítima dels seus interessos socials i culturals, com ho fan França i
els altres Estats d’Europa.

Notes sobre el Tractat del Pirineu
07/11/2017. El context del Tractat del Pirineu i elements actuals.

El 7 de novembre del 1659, es va firmar el Tractat del Pirineu, o sigui fa 358
anys, que comencen a ser anys. Dic Pirineu i no Pirineus, car és Pirineos en
castellà, masculí plural, és Pyrénées en francès, femení plural, quan en català
és al singular: el Pirineu. Es va firmar al mig d’un petit riu del País Basc, la
Bidassoa, que servia de frontera, a l’Illa del Faisans. Posava fi a molts anys de
guerra, primer la Guerra de Trenta anys, on molts països d’Europa eren
embolicats, i desprès una guerra entre el rei de França i el rei d’Espanya, que
també era sobirà d’altres regions d’Europa, especialment el que se’n deia els
Països Baixos, que incloïen els Països Baixos actuals, Bèlgica i Luxemburg.
Vol dir que durant molt de temps Bèlgica va ser sota la dominació espanyola
que va ser, diuen els historiadors, bastant dura. No sé si els belgues se’n
recorden encara. En tot cas existeix un contenciós molt vell.
És durant aquesta guerra que el 1640 hi va haver a Barcelona la revolta dels
segadors contra el virrei, que recorda l’himne nacional de Catalunya. Desprès
Catalunya s’oferirà voluntàriament a França, que ho acceptarà i que la deixarà
plantada deu anys més tard. Finalment el rei de França va guanyar la guerra,
gràcies al mariscal de Turenne, i se va emportar la part nord de Catalunya - és
a dir l’actual Catalunya Nord - i un tros dels Països Baixos, que es troba ara
dins les Hauts de France. D’una certa manera els ha fet una promoció
altitudinal. Bèlgica se va quedar espanyola, per passar després dins el domini
dels Habsburgs d’Àustria, però és una altra història. No sé si queden rastres o
memòria del molt dur període espanyol a Bèlgica. En tot cas observi que els
polítics belgues i espanyols s’estan enviant floretes com el belgues tractant de
“franquistes autoritaris” els espanyols, i aquests declarant els belgues
“ignorants del dret”, quan sembla que el coneixen molt bé, el dret internacional.
A Perpinyà, el dissabte 4, una manifestació important va commemorar el tractat
del Pirineu. Va ser sobretot dirigida a suportar Catalunya i els presos polítics.
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1659, les conseqüències del Tractat del Pirineu
13/11/2018. Per la commemoració del Tractat del Pirineu se recorden el destí i els
patiments posteriors de Catalunya Nord. https://www.radioarrels.cat/podcast/184/la-cronicadactualitat-de-joan-becat-dimarts-13-de-novembre-del-2018

Cada any a Perpinyà se celebra pel 7 de novembre la Diada de Catalunya
Nord, des de l’any 1984. És la commemoració del dia de la firma del Tractat del
Pirineu, l’any 1659, que va separar Catalunya Nord de la resta de Catalunya.
La firma va tenir lloc al mig de la Bidassoa, una ribera del País Basc que
marcava la frontera entre els regnes de França i d’Espanya. Ja el País Basc
era migpartit. Concretament va ser en una illa que hi havia al mig, l’Illa dels
Faisans, on s’havia habilitat un edifici provisional per la circumstància, cobert
de tapisseries per fer bonic.
Amb els anys, les conseqüències de l’annexió van ser terribles per Catalunya
nord, amb en un primer moment revoltes i repressió, sobretot al Vallespir i al
Conflent, i després per impostos feixucs i un lent declivi econòmic. El Rosselló,
la Intendència de Rosselló com se’l va batejar, reunia els dos comtats de
Rosselló i de Conflent i una part del de la Cerdanya. Doncs el Rosselló era una
“province réputée étrangère”, amb doble frontera, una al sud, que ens tallava
dels mercat i dels aprovisionaments habituals de la resta de Catalunya, però
també amb una frontera al nord, al pas de Salses. Perquè, ja que erem
aleshores dins el mateix regne de França? És la gent del Llenguadoc no volia
que les llanes i els productes metàl·lics del Rosselló facin competència als
seus. Per tant ens vam trobar aïllats totalment. Amb els anys i els segles va
provocar una minva, una disminució de les moltes activitats industrials o
preindustrials que hi havia. Va passar a ser doncs una regió agrícola, i no de
les més riques. Durarà dos segles, fins arribi el tren a mitjans del segle XIX i,
amb la irrigació, se puguin enviar hortalisses i llegums cap a França. Doncs el
Rosselló va ser un país castigat.
A més era un “pays d’élection”. No vol dir que elegia gent, al contrari. Dins la
França d’antic règim hi havia les províncies que elegien “des États”, unes
assemblees, com el Llenguadoc, que tenien privilegis. Les províncies més
recentment annexades, com el Rosselló, l’Alsàcia i algunes altres eren país
d’elecció, on el rei triava – elegia – qui governaria en nom seu i quin seria el
nivell dels impostos sense res demanar a la gent. Per tant Catalunya Nord va
ser molt pressionada i, finalment doblement castigada, mitjançant l’economia i
els impostos.
Us recomani sobre aquest període el llibre de Ramon Sala, “Dieu, le Roi, les
Hommes. Perpignan et le Roussillon (1580-1830)”, com també el llibre d’Alícia
Marcet, una breu història, o el de Jean Sagnes i altres. Però, al meu entendre,
el millor és el de Ramon Sala. És molt seriós i detallat, cita els arxius i sobretot
no és enfocat cap els esdeveniments sinó cap a la vida de la gent, les
mentalitats, les creences i les actituds. La gent de l’època se fa pròxima, se
l’entén.
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A més de tot el que us acabi de dir, ell explica que, a més d’impostos, la
província del Rosselló va donar soldats, ja just després de l’annexió. Durant tot
el segle XVII s’hi van fer lleves de soldats. Cita casos on a tal poble se
demanen vint soldats, fadrins o casats, o trenta o cinquanta, per les guerres de
Lluís XIV, i evidentment també per la llarga Guerra de Successió, que va
acabar amb el setge de Barcelona l’any 1714, on soldats reclutats a Catalunya
Nord van anar a combatre els barcelonins. Per exemple, després de la presa
de Barcelona, cinc batallons de milícies de casa nostra són llicenciats al
novembre del 1714, explica Ramon Sala. El rei va ordenar que hi hagi festivitat
en honor de la victòria. Sembla que no va despertar massa entusiasme, car se
va fer el mínim. Per exemple, a Prats de Molló, van fer “des flambeaux et des
feux de joie avec de genêts”, és a dir un foc barat, molt breu i amb una alegria
molt minça. És a dir sense llenya, branques o espelmes.

La celebració de l’11 de novembre
13/11/2018. Per la celebració del final de la primera guerra mundial recordem el
sacrifici, finalment inútil, de tota una generació i els terribles cants patriòtics.
https://www.radioarrels.cat/podcast/184/la-cronica-dactualitat-de-joan-becat-dimarts-13-de-novembredel-2018

Aquest cap de setmana van ser uns dies de celebració de l’armistici de l’11 de
novembre del 1918, fa cent anys, que marcava el final de la primera guerra
mundial. No hi va faltar res: grans cerimònies a París, programes especials de
televisió, “itinérance mémorielle” presidencial pel nord i l’est de França – és a
dir el president Macron en trànsit, polèmiques sobre el mariscal Philippe Pétain,
que va ajudar Hitler i fer deportar desenes de milers de jueus francesos i,
finalment, la reunió de setanta caps d’Estat i de govern a París per un fòrum de
la pau. Donald Trump va snober aquest fòrum, i això va ser la gran notícia i no
pas els milions de morts i ferits que va fer aquesta carnisseria, “les gueules
cassées”, com se’ls va batejar després.
Hi vaig pensar molt a aquesta generació sacrificada inútilment. Vaig pensar al
preu que va pagar Catalunya Nord, com totes les regions rurals de França. En
efecte, van tenir més morts que les ciutats car els joves rurals formaven
l’essencial de la infanteria, dins les trinxeres i pels assalts a la baioneta contra
les metralladores, i que patien els bombardejos dels canons. Vaig recordar la
primera crònica que vaig fer a Ràdio Arrels, fa quatre anys, quan se celebrava
l’inici d’aquesta guerra mundial. A tot França van ser vuit milions de soldats
mobilitzats i més de la meitat van ser morts o ferits. Qui se’n va sàller indemne
va tenir molta sort. S’ha dit als diaris que era deu o dotze per cent de la
població. No, car no cal comptar amb la població, car els nens, els vells i les
dones no van a combatre. Dels homes joves de vint a quaranta anys, un quart
d’aquesta generació va morir a França, una mitjana de 20 a 25%.
Però a Catalunya Nord, segons els pobles, vaig calcular que era del 25 a 30%, i
a bastants pobles fins al terç d’una generació. Us citava el cas de Rodés, que
va perdre vint-i-cinc homes joves per una població de només 322 habitants, o
sigui el terç dels homes de vint a quaranta anys. Us citava Tuïr que va perdre
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149 joves, entre els quals dos eren família dels meus avis. Us citava Conat,
però us podia citar també els quinze morts de Paçà: Llorenç i Albert Badie,
Pere Constant, Eduard Cubells, Emmanuel Jouanole, Antoni Llauro, Miquel
Marty, Jaume Rossinyol, Jaume Touron, Miquel Tixador i els altres, que no van
tornar al seu poble. Podia citar els 102 morts de Cotlliure, els 72 de Bages, i els
de tots els pobles de casa nostra.
La major part dels monuments als morts de Catalunya Nord són simple esteles
o bé escultures que marquen l’aflicció de les mares o de les esposes més que
personatges guerrers amb baionetes. Gustau Violet n’ha fet uns quants. Mireu
el catàleg de l’exposició d’aquest artista publicat per Terra Nostra o aneu a
Tuïr, a Talteüll o a Prada.
Pensava també als cants patriòtics o revolucionaris que fins als anys seixanta
era obligatori d’ensenyar a tots els nens de les escoles. Els conec encara de
memòria car ens els feien cantar cada matí, entrant a classe. Entre altres el
famós “Chant du départ” que van utilitzar als inicis de la gran guerra per exaltar
els soldats que marxaven al front a ser fer matar. Unes paraules exaltades i
terribles: “La République nous appelle / Sachons vaincre ou sachons mourrir /
Un Français doit vivre pour elle / Pour elle un Français doit mourir”. Intoxicació i
falsetat. Com si el millor per un país no era viure, treballar i cuidar els fills.

El país
Els cortals del Conflent
06/02/2015. La comarca del Conflent que està farcida de cortals, testimonis d’una
vida pastoral intensa i d’una organització col·lectiva elaborada.

Els cortals són d’aquests edificis dels pobles, i sobretot de les muntanyes, que
servien per a protegir els ramats de fedes o les vaques i per guardar l’herba
seca dels prats de dall.
De cortals, segur que n’heu conegut en els pobles tradicionals, fins a la plana,
encara que més aviat se’ls designi com a coberts, pallers o parragueres. Mes
sobretot els cortals són a les muntanyes mitjanes o altes, per damunt dels
pobles, a les valls més altes o en els replans. N’hi ha a tot arreu, mes tot sovint
són un, dos, tres o fins a una desena a cada municipi.
Ara bé, hi ha una comarca que n’està farcida, és el Conflent. N’hi han molts, al
bac del Canigó, de Castell fins a Fontpedrosa, passant per Saorra, Pi, Mentet,
Nyer i Toès, a la solana, de Jújols a Canavelles, passant per Èvol i Orellà, i
finalment a les dues valls del nord, a la vall de la Castellana, més coneguda, on
hi ha Campome, Molig i Mosset, i a la vall del Callau, menys coneguda però
esplèndida, amb Conat, Orbanyà i Noedes.
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En total n’he constatat més de vuit cents per aquesta quinzena de pobles. En
els seus treballs, Didier Payré en cita 24 a Jújols, 64 a Nyer i 99 a Noedes. Jo
mateix n’he comptat i localitzat 34 a Orellà, 54 a Conat i 62 a Èvol, al damunt
d’Oleta. Jacquotte i Georges Gironès n’han localitzat 169 a Mosset, entre
cortals i orris, que són cabanes de pedra seca a muntanya, pels pastors.
Gerard Rabat i Claude Pidell me n’han senyalat 206 a Pi, entre cortals, patis i
barraques de muntanya.
Alguns cortals de la vall d’Èvol,
al Conflent (J. Becat, Atles
Toponímic de Catalunya Nord)

Cada família en tenia un, dos o tres, a altituds diferents, que el bestiar gros i els
ramats utilitzaven successivament a la primavera i a l’estiu durant la pujada
vers l’alta muntanya, i igualment a la tardor, per la tornada, que se feia també
per etapes.
Era una vida pastoral molt dura per la gent, sempre pujant i baixant per la
preparació dels prats i dels camps, després per dallar l’herba i per les recoltes o
per vigilar els animals. Era també una organització col·lectiva molt elaborada,
intel·ligent i precisa, per treure el màxim de possibilitats de la muntanya, en
general per resultats magres.
Avui els cortals són un patrimoni que va desapareixent. En queden els noms i
els nombrosos camins, que són aprofitats pels caçaires i pels excursionistes.

Quin és el primer poble català costaner?
01/04/2015. S’estigmatitza.el desconeixement de Catalunya Nord que hi ha per
molta gent de Catalunya, amb una emissió de TV3 on es presentava Portbou com
el primer poble català, quan és Salses.

Sabem que hi ha desconeixement de Catalunya Nord per bastanta gent de
Catalunya, de l’altra banda de la frontera d’Estat. És una qüestió de mentalitat,
però també i sobretot una manca d’informació i una carència de l’ensenyament
públic a Catalunya.
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En efecte si hi ha sempre a Catalunya Nord dins la llicenciatura de català una
presentació completa dels Països Catalans i de cadascú d’ells, en un
ensenyament obligatori que jo mateix assegurava i que ara dispensa l’Alà
Baylac, no és el mateix al sud, on un estudiant pot tenir una llicenciatura de
català sense ni una petita unitat d’ensenyament sobre els Països Catalans.
Ho veiem quan hi ha intercanvis d’estudiants o d’Erasmus que venen del sud a
la universitat de Perpinyà. Sempre s’apunten al nostre curs sobre Països
Catalans car mai no l’han tingut a Barcelona. Mateixa cosa per l’ensenyament
primari i els col·legis. Aquí se presenten i se parla dels Països Catalans, i al
sud no fa part del programa. Per tant, si alguns mestres o professors ho fan per
iniciativa pròpia, la majoria no ho fan, amb el resultat que la majoria dels
alumnes i futurs ciutadans no són informats.
Us donaré un exemple xocant d’aquest desconeixement. Dic xocant car emana
de periodistes i de gent de televisió, que haurien de formar o de compensar les
mancances i no dir errors o burricades.
Fa uns dies, a TV3, la televisió catalana que un munt de gent mira a Catalunya
Nord, va passar una emissió que se fa regularment: El foraster. És una emissió
molt popular, de molta audiència. El concepte és imitat de les televisions
americanes on una persona que ha de ser simpàtica, eixerida i més aviat
divertida, va per països del món i, a TV3, va per Catalunya a pobles i ciutats.
Pren contacte amb la gent d’allà on és i se fa rebre a cases particulars sense
ser convidat. Se n’aprofita per filmar el poble, la gent i, al final, en una mena
d’espectacle, reuneix la gent del poble i els hi dóna les seves impressions. És
un bon concepte, que ajuda a conèixer la gent i el país i dóna autoestima. Per
això és tant xocant l’anècdota que us diré ara.

El Barcarès, el primer poble català costaner, en una fotografia antiga (clixé Labouche, arxiu
Terra Nostra)

Doncs el foraster va anar a Portbou, tocant a Cervera, i va començar l’emissió
amb, textualment: “Portbou és el primer poble de Catalunya si vens del nord, si
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vens de França, i l’últim si vens del sud”. Hi va haver protestes per internet, car
és fals. En efecte, el primer poble de Catalunya és a Catalunya Nord i és diu
Salses. Desprès, a la costa, vénen el Barcarès, Torrelles, Santa Maria, Canet,
Sant Cebrià, Argelers, Cotlliure, Portvendres, Banyuls i Cervera.
Cosa que fa que Portbou és el dotzè poble de la costa catalana i no el primer.
Ara bé, si al nord de la frontera se parla de França, allavontes Portbou és el
primer poble d’Espanya. Si se parla de terres catalanes, també hi ha Catalunya
Nord. Té tan dret a ser catalana Perpinyà com Figueres, Cervera com Portbou.

Conflicte territorial amb Andorra
24/11/2015. Se presenten els motius i la resolució d’un conflicte territorial
multisecular entre França i Andorra, a l’alta vall de l’Arieja.

Ara mateix, amb tots els instruments moderns i la gran precisió dels GPS
professionals, els serveis competents de l’Estat francès, és a dir el cadastre i
l’Institut Geogràfic Nacional, estan delimitant la nova frontera entre França i
Andorra, segons el tractat internacional firmat el 2012 entre aquests dos Estats
sobirans. Preguntareu: que no hi era ja, la frontera, i des de fa temps? Doncs
si, mes hi havia un litigi territorial per un petit sector de muntanya, que l’un i
l’altre declaraven seu.
És l’Arieja que fa de frontera, del seu naixement a un petit estany, que els
Andorrans de la parròquia d’Encamp anomenen l’Estany de les Valletes i la
gent de Porta, a la Vall de Querol, l’Estany de Font Negre, i aquest riu ho fa fins
a l’Ospitalet. Just abans d’aquest petit poble occità, la frontera puja recte fins a
la cresta, deixant la Solana d’Andorra evidentment a Andorra, i segueix la
Muntanya de Merens.
Aquí cap contestació: el litigi és a la part alta, al damunt de l’estany, on hi ha
dos petits circs d’origen glacial, les Valletes - o sigui les petites valls - separats
per una petita cresta amb un coll, el Coll dels Isards, i un puig que domina
l’estany, dit Pic de les Valletes pels uns i Pic de Font Negre de les Valletes pels
altres. Cada Valleta era una pastura pels ramats de fedes i cada una tenia una
font que alimentava l’estany, la Font Negra d’un costat, la Font de les Valletes
de l’altre. Perfecte simetria: la part andorrana continuava al solà vers el Pas de
la Casa i la part francesa al bac vers les Mines del Pimorent.
On és el problema? Doncs els Andorrans diuen que la Valleta de l’oest és seva
i la de l’est és francesa, i que la cresta mitjana fa de separació. En la lògica
ramadera i pastoral, que era la de l’origen, és el que passa a tot arreu, i jo diria
que els Andorrans tenien raó. Mes l’Estat francès s’apropia la meitat de la
Valleta andorrana, del Pic d’Envalira a la Font de les Valletes i a l’Estany. Com
que l’altra font, la Font Negre, és a França, doncs tota l’aigua és seva. No
encaixa amb els sistemes pastorals: com explicareu a les fedes que només han
de pasturar la meitat d’una pastura, que no té cap delimitació al mig, i com
faran els pastors i els gossos d’atura per fer respectar la frontera? És
impossible: és tot o res.
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El litigi ha passat per diversos tribunals, que tots han donat la raó a la posició
francesa. Mes l’amusant, el divertit, és que els tribunals eren francesos, de
Tolosa, amb mapes i documents francesos, i amb conclusions evidentment
imparcials segons ells, però franceses. I els Andorrans, com se diu, fent
l’Andorrà, i tornant a plantejar el litigi després de cada sentència.

El Pas de la Casa i les Valletes. en una fotografia antiga. Al fons i a l’esquerra és la Valleta
situada al territori de Portè. A la dreta el Pic d’Envalira i la Valleta situada en territori d’Encamp,
de la qual França reclamava la meitat. Al mig la més modesta cresta de separació amb el Coll
del Isards i més endavant el Pic de les Valletes, que les separa (clixé Erac, arxiu Terra Nostra)

L’acord de 2012, de fet, reconeix el límit andorrà, deixant la Valleta de l’oest a
Andorra però, en lloc de seguir la petita serra mitjana, segueix el camí - que és
un GR - que baixa del Coll dels Isards, al peu d’aquesta serra, fins a l’estany, i
migparteix l’estany mateix.
Perquè han arribat finalment a aquest tractat? Doncs perquè hi tenien
interessos uns i altres. Andorra ha necessitat un petit tros de França per fer la
rotonda que hi ha a la sallida del túnel d’Envalira, i vol passar un acord
d’associació amb la Unió Europea (quin padrí mes bo que França?), i a França
li cal aquesta aigua per un projecte - avui parat per raons ecològiques - de fer
una estació d’esquí veïna del Pas de la Casa i les urbanitzacions
corresponents.
Així va la vida.
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Els incendis de l’estiu
18/07/2017. Perquè els incendis de l’estiu són ineluctables en el context actual i
futur? https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-18072017-reflexions-pais-catala-incendis-delestiu-torn-de-franca-incultura

Tenim molts incendis aquest estiu. N’hi haurà probablement més, car quan
comencen, hi ha la bogeria de gent que cala més focs voluntàriament. A més,
al juliol i l’agost hi ha molts turistes dins el departament, que es desplacen
arreu, amb més possibilitats que tirin burilles - des mégots - o que els hi piqui
fer una barbacoa, sense comptar els fils de les línies elèctriques que poden fer
vespilles que poden comunicar foc a la vegetació. Els incendis de l’estiu són
ineluctables.
Cal saber que el bosc mediterrani no té cap més interès econòmic. No se tallen
els arbres, no se neteja, hi ha molts matolls, molta bardissa i pocs ramats. La
massa combustible creix cada any i no se treu mai. Abans se treien amb els
animals que pasturaven, tan l’herba com les fulles, amb la gent per fer llenya
pel foc de casa o fer carbó. A l’hivern es feien petits incendis controlats a les
pastures, quan no hi havia perill de calar foc a tot arreu. L’excés de matèria
combustible s’anava traient, i quan se declaraven incendis no eren tan forts i se
podien controlar. Per tant avui hi ha molta massa combustible a cremar. Només
hi ha regulació d’aquesta massa quan passa el foc dels incendis, que la crema.
Són sovint incendis de gran proporcions. D’una certa manera, és un ajustament
natural. Hem abandonat aquest bosc, no serveix més, i s’autoregula a través
del foc.
Observació annexa: se diu ara que fer foc de llenya a la ximeneia no és bo pel
canvi climàtic, car allibera gas carbònic, però quan hi ha un incendi, se crema
en un o dos dies tant, si no més, que totes les cases d’un poble durant tot un
hivern. El balanç pel planeta és el mateix.
A més el bosc mediterrani és essencialment un bosc privat, de molts
propietaris, que seria difícil coordinar i fer treballar junts. Ningú no vol posar
sous per la protecció del seu bosc. A més, encara, hi ha les urbanitzacions dins
el bosc, a Ceret i a Maurellàs, als Aspres amb Oms i Llauró, i a tota l’Albera: la
Roca, Sureda, Montesquiu, Vilallonga dels Monts, el Voló. Aquestes cases
blanques dins el bosc se veuen de tot arreu. Hi ha també molts masos amb
terres abandonades i masos comprat com a residència secundària al mig d’una
vegetació no controlada que és una foguera potencial. Els bombers tenen ordre
de protegir les cases en prioritat. Quan veig una urbanització dins el bosc, ja
veig els bombers reagrupats al voltant de les cases i deixant cremar el bosc
dels voltants. Me dic: sense aquestes cases especulatives, és el bosc que els
bombers protegirien.
Amb el canvi climàtic, el nivell del les zones en perill pujarà. Aquest risc
d’incendis afectarà també la muntanya.
Cal insistir sobre el cost enorme de les intervencions. Una grossa subvenció a
un ramat és menys que una hora d’helicòpter. En la zona mediterrània valdria
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millor ajudar els que tenen cabres, fedes, vaques, eugues i cavalls, els pagesos
que tenen vinyes, és a dir ajudar els que mantenen el país en bon estat i creen
tallafocs eficaços.

El label Canigó Gran Paratge
19/09/2017. Canigó Gran Paratge demana la seva renovació.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-17092017

El label Canigó Grand Site, Canigó Gran Paratge, com recordeu, havia estat
obtingut per Cristià Bourquin ja fa sis anys. Estan fent el balanç per demanar la
seua renovació per sis anys més. Han fet la coordinació de tots els batlles i
municipis, que ara treballen junts. Per exemple han evitat que hi hagi massa
cotxes i han afavorit la utilització dels refugis, que han vist créixer la seva
freqüentació. S’ha demostrat que amb menys cotxes al Canigó, gràcies a
pàrkings dissuasoris a les entrades de les pistes, hi puja més gent. En general
són més contents car tenen el paisatge i la natura sense la pertorbació dels
cotxes i motos. Com que pujar al Canigó és un pèl més llarg, hi ha més
excursionistes que passen la nit al refugi. Dóna més recursos a la gent que ha
fet inversions per fer viure la muntanya. També han decidit de fer tota la
senyalització amb els topònims correctes, en català i multilingüe. Doncs un
balanç molt positiu.
Però hi ha un aspecte que me xoca. El syndicat mixte que gestiona demana la
renovació, i se troba amb la regió Occitanie que el vol embolicar. Ja us havia dit
que aquesta regió utilitzava els llocs coneguts i de fama arrelada – havia citat
Eus i Cotlliure – per posar el seu nom i passar al davant. Aquí és pitjor : la regió
ha decidit d’afegir els municipis de fora del Canigó, és a dir la plana o les
comarques de més amunt, i de fer un Grand Site Occitanie, amb objectius
clarament només turístics. L’any passat deia rient “Canigo, muntanya
d’Occitanie”, doncs ho estan fent. És una vergonya.

Canigó gran paratge: menys vehicles i més freqüentació
21/11/2017. Canigó Gran Paratge ha de renovar el seu label. La limitació del
transit rodat i els equipaments han fet crèixer freqüentació i sojorns.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-21112017-canigo-gran-paratge-gasoductes-eleccions-acatalunya-i-rajoy

Avui de Canigó Gran Paratge, de Canigó Grand Site. És un label que distingeix
paratges excepcionals, pel seu valor estètic com pel seu valor patrimonial.
S’atorga a condició que els municipis i els habitants col·laborin i aportin una
millora, tant al medi com a l’economia de la regió. No és únicament una
etiqueta per fer bonic, estil “Monuments historiques”, sinó que implica una
participació. Per tant cal definir una política del paratge. Aquest label s’ha de
renovar, no és per sempre. Cada cinc anys cal tornar a fer un dossier, amb un
balanç del que s’ha fet . Venen gent per comprovar-ho i se fan noves
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propostes: noves activitats, canvis d’orientació, etc. S’ha de passar a una altra
fase.
Recordi que és en Cristià Bourquin que va obtenir aquest label. S’hi va dedicar.
Sent de Sant Feliu d’Amunt i tenint amb el seu germà propietats del seu pare al
pla del Mas Comte, al damunt del poble, tenia el Canigó tot el dia al davant
d’ell. Com per tota la gent de la plana, t’inspira, ho tens al cor. Ho ha obtingut
amb l’ajuda dels batlles del voltant del Canigó, que coneixia, que visitava, amb
qui s’entenia molt bé. Va pujar a París amb el Jaume Taurinyà de Vallestàvia,
Daniel Baux de la Bastida i uns altres que en podien parlar. També va imposar i
dipositar oficialment el nom Canigó i no pas Canigou.

El Canigó des de la plana, amb els presseguers en flors (foto canigo-grandsite.fr)

Segons una senyora de l’organització dels Grands Sites, a una reunió on vaig
assistir, aquest comitè considera que Canigó Gran Paratge és un dels més ben
gestionats a França, i un dels pocs amb molta implicació de la gent i dels
municipis. Sembla que la renovació se presenti bé. És degut a tot l’esforç fet
per implicar tothom i els batlles a l’esforç de protecció i a la valoració turística.
Per exemple pel nou dossier hi ha reunions d’informació a tot arreu, amb un
equip reduït però de persones molt implicades.
La novetat és que s’eixampla l’àrea, amb els “balcons”, és a dir els municipis
dels voltants. És una molt bona idea: són els que veuen el Canigó i que són a
prop. Per exemple al nord Arboçols, Eus, Catllar, que tenen el Canigó plantat al
davant. Per tant qui fa un passeig, una caminada per allà beneficia del paisatge
del lloc més la visió estètica i simbòlica del Canigó. Altres balcons al Vallespir,
també pels pobles que no són directament dins el massís però que el veuen.
Permet de promoure circuits turístics diversos, pedestres o en VTT, i fins i tot
en cotxe, amb punt on pots tenir panorames i elements locals interessants, de
vegetació com de monuments. És el cas a Arboçols, a Eus, a la Bastida o a la
vall del Tec. També se vol afavorir circuits als pics i crestes que envolten el
Canigó, com per exemple al Tres Esteles, a les crestes del nord, a Serrabona i
Santa Anna dels Quatre termes, que poca gent coneix i que és un lloc magnífic,
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entre Glorianes, Bula d’Amunt i la Bastida. Se vol repartir activitats a tot el
territori.
Se tracta també, i ja han començat a fer-ho, de controlar i limitar l’accés dels
vehicles rodats al Canigó mateix, per limitar els danys i les alteracions del medi
i de la fauna. S’han creat ja pàrquings dissuasius, al peu o a mitja muntanya.
S’ha constatat que ha disminuït el nombre de vehicles i ha pujat el nombre de
persones que van al Canigó, als refugis i pels camins. Hi ha més visitants.
Limitant els cotxes, hi ha més gent que hi va a peu, que visita i que s'ho passa
bé. No és més l’anar i venir ràpid en cotxe i fora, amb una costellada a
qualsevol lloc.
S’ha notat també l’augment de la freqüentació dels refugis. Són ells que fan
viure el massís. Si no tens un lloc on pots abrigar-te, menjar una cosa i
eventualment dormir, va malament. Ara hi ha una xarxa de refugis a tots els
voltants. La gent s’ha de posar al cap que no pot en cinc hores anar en cotxe,
pujar al Canigó i tornar a marxar. S’agafa tranquil·lament tot el dia, i
eventualment dos dies amb una nit a un refugi. És un altre concepte. S’ha
constatat que la gent ho valida, car hi van més nombrosos. Per exemple podeu
deixar el cotxe una mica abans de Marialles, pujar, fer la pausa al refugi si
volen, i continuar fins al pic. Aquesta manera de fer s’apropa més del que era
tradicional quan s’anava a la muntanya, i encaixa amb l’ideal dels
excursionistes. Tampoc no cal espantar-se, car les distàncies són molt
raonables. Sempre se pot agafar una plaça als jeeps habilitats, que ells sempre
poden pujar fins als Cortalets.

Les caigudes de pedres al Conflent
16/01/2018. Les esllavissades de pedres al Conflent, entre Oleta i Montlluís, són
acostumades. La geologia ho afavoreix i la toponímia ho revela.

El passat dia 8 de gener, diversos blocs pesant tonelades, van caure sobre la
carretera i sobre la via del Tren Groc al nivell de Fontpedrosa. Sovintegen les
caigudes de pedres a la ruta de Montlluís. Estem acostumats a sentir a parlar
d’esllavissades de pedres al Conflent, exactament entre Oleta i Montlluís. Que
tallen la ruta nacional o la via del Tren Groc durant dies i de cops durant
setmanes. És normal i passarà encara altres vegades, fins i tot si se fan treballs
de protecció, que se n’han de fer malgrat tot evidentment. Cal dir també que de
treballs, no se’n ha fet gaires, ni prou sobre aquesta ruta en relació amb el que
caldria fer. El dia que s’eixampli i s’arregli aquesta ruta, caldrà vigilar molt els
vessants que podran ser desequilibrats, i no plorar uns anys després perquè
cauen més pedres.
Aquest sector de la vall de la Tet és una zona geològica complexa, amb bandes
paral·leles al riu de micaesquistos molt diaclasats, fissurats i fràgils, de gneiss i
de grànit. Més amunt dominarà el grànit, més estable, a les altes Garrotxes,
Ralleu, Caudiers, al Capcir, a Montlluís i fins al Campcardós i Andorra. Però en
aquest sector, no. Element agreujant, aquest sector de la Tet és una zona molt
fracturada, amb una gran falla major que travessa tot el Pirineu, de la plana del
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Rosselló passa al Conflent, al peu del Canigó i fins a la Cerdanya. Segueix
exactament la vall de la Tet entre Oleta i més amunt de Fontpedrosa, i d’aquí
passa per Planès i Sant Pere dels Forcats. Doncs és una feblesa de l’escorça
terrestre. És molt visible, i a més és puntuada per tota una línia de fonts termals
que, com sabeu, van relacionades amb les fractures de l’escorça terrestre: el
Banys de Nossa, avui sota les aigües del barratge de Vinçà, Vernet, Saorra,
Toès, Sant Tomàs, per les més conegudes, car n’hi ha d’altres, tot al llarg.
Els blocs de roca caiguts a
la via del Tren Groc, més
amunt de Fontpedrosa, el 8
de gener del 2018, després
d’un episodi de molta neu i
pluja
(lindependant.fr/2018/01/08,
foto Frédérique Berlic)

A més d’aquesta falla principal tota la zona és molt fracturada, fissurada,
triturada. Per donar encara més inestabilitat dels vessants, és la part de la vall
de la Tet on el riu s’enfonsa de manera important dins la muntanya. Si mireu
aquesta vall des del mirador del Pont Gisclar cap avall, tindreu la impressió
d’una gran trinxera, gairebé una enorme gorja a certs indrets. Veureu dins els
vessants, sobretot al solà, terrenys inestables i rocams d’on se poden destacar
roques a tot moment. Tots aquests element reunits expliquen que aquesta zona
veurà sempre desprendiments aquí o allà. El millor que se pot fer és procurar
fer treballs per minimitzar el risc.
La toponímia ho indica. Tot al llarg trobem noms que fan pensar a
despreniments de roques i a una muntanya inestable. Per exemple hi ha els
Graus de Canavelles. Els Graus són gorges. Aquí hi havia a l’Edat mitjana el
monestir d’Eixalada, que va esllavissar i va ser emportat per un aiguat. Els
monjos van allavontes instal·lar-se a Sant Miquel de Cuixà. Però una eixalada,
o una xalada com se diu al Vallespir, és una colada de fang i roques, un tros de
muntanya que se’n va cap avall. El nom ho diu. Més amunt trobem Roca
Frisada, és a dir arrissada, trencada, i al damunt del poble de Toès, de banda i
banda al solà, doncs en territori de Canavelles i de Llar, tot el sector se diu els
Rocs Espatllats. Espatllar és trencar-se, és caure en un precipici, en un
timbau, un abrupte. Si l’observació de la gent des que se va donar aquest nom
fa molts segles diu que la muntanya se trenca a trossos i cau avall, no ens cal
estranyar que continuï avui dia sobre la carretera. Tota la Solana de
Fontpedrosa i a sota de Sautó coneixen també penyes que se descol·loquen i
despreniments.
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Podem també recordar la ruta per baix, la d’avui dia és relativament recent. El
camí més antic evitava aquest tros de la vall de la Tet i, a la sallida amunt
d’Oleta, on hi ha una central elèctrica, pujava cap a Canavelles, passava per
damunt d’aquest poble i de Llar per arribar al damunt de Sautó i d’aquí cap a
Fetges i Montlluís. Se’n diu encara avui dia el Camí dels Canons, car és per
aquí que van pujar els canons que equipaven el fort de Montlluís. Se’n diu
també el Camí de les Llançades, i a Sautó se’n diu simplement la Carretera,
nom que recorda la seua antiga importància. Aquí era el pas principal que
evitava passar per baix, una zona més perillosa. Tot això explica perquè cauen
pedres al Conflent i cal vigilància.

Acònit i coscoll
12/06/2018. Tres enverinats i un mort car van confondre l’acònit amb el coscoll. Es
descriu aquestes plantes i les propietats d’altres plantes de muntanya.

S’ha produït a Alenyà l’enverinament de tres persones, una de les quals
malauradament s’ha mort i les dues altres són en estat greu, car van confondre
l’acònit amb el coscoll i en van menjar en enciam. Ha passat altres vegades,
sempre amb aquesta confusió. S’ha de dir i de repetir, com pels bolets: si no
esteu segurs del que és, no colliu i no mengeu herbes i bolets del bosc o de la
muntanya.
És veritat que per una persona poc coneixedora les dues plantes se poden
confondre quan són tiges joves, encara sense gaire fulles desenvolupades i,
evidentment, sense flors. Car quan són desenvolupades, són radicalment
diferents. Les dues creixen a llocs frescos de muntanya, a zones de prats i
pedres, de tarteres. Quan arriba a la primavera la bogeria de collir coscolls
molta gent hi va sense ser prou coneixedora. Parlen de vegades del veritable
coscoll i del fals coscoll, que és l’acònit. Ara bé el coscoll creix sempre en mata,
amb una sèrie de tiges i l’acònit, encara que a llocs n’hi pugui haver molt, són
tiges separades. L’acònit és més aviat de prat i el coscoll de roques i tarteres,
però també se poden trobar barrejats, tot i que quan hi ha coscoll, n’hi ha més
que d’acònit. Efectivament se’ls pot confondre i per tant cal ser realment molt
bon coneixedor.
L’acònit, Aconitum napellus diuen els botànics, és la torra en català, o el
matallops (aconit tue-loups en francès). Fa unes flors boniques i vistoses, d’un
blau intens que va cap al violat, amb tot un reguitzell de flors al cim de la tija. Hi
ha també una varietat blanca. La flor se reconeix fàcilment car el seu pètal
superior té una forma de casc de guerrer antic. És una planta
extraordinàriament tòxica que secreta una substància, l’aconitina, que pot
matar amb només uns quants mil·ligrams ingerits. S’entén que mati quan se la
menja en enciam. Però la seua acció sobre el sistema nerviós, que mata la
gent, fa que se la va utilitzar en medicina, evidentment a dosis molt petites.
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El coscoll, dit també angèlica salvatge, és molt diferent quan és
desenvolupada. És una gran umbel·lífera, és a dir que té molt petites flors
reunides per desenes i centenes formant un pom obert com una ombrel·la. Els
botànics en diuen Molopospermum cicutarium, és a dir amb fulles amb forma
de cicuta. Les seues tiges joves, tallades en tires primes que se recargolen, són
delicioses i molt apreciades, amb un gust pronunciat i inconfusible. És de la
gran família de les umbel·líferes, que donen bastantes plantes comestibles amb
gust fort i sovint agradable.

A l’esquerra el bonic i terrible acònit, la torra o el matallops en català, amb la seua
inflorescència blava. A la dreta una mata de coscoll dins una tartera als Estanys de Fontviva, al
massís del Carlit (fonts: nocueill.fr i couscouil.over-blog.com)

Algunes són conreades com l’api que perfuma les nostres sopes i que se pot
menjar cru en tires fines com el coscoll. També se cultiva l’angèlica oficinal que
s’utilitza per la pastisseria o els bombons. És també aromàtica i medicinal, car
és un estimulant, però les dones embarassades no n’han de menjar car té una
acció abortiva si se’n menja massa. S’atribueix també aquestes propietats
abortives a una umbel·lífera salvatge que creix als prats de muntanya, el meu o
l’herba del meu, dit Meum athamanticum pels botànics. És una petita planta
amb flors blanques, discretes i fulles molt dividides, com el julivert “frisé”. Té un
olor semblant a l’api. És medicinal i provoca la menstruació a les dones que
tenen regles difícils. També és abortiva i moltes dones l’han utilitzada en el
passat per aquest motiu.
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A muntanya hi ha de tot, car hi ha també una planta – podríem dir – d’efecte
invers, contrari, és la fullaraca o la pampa, l’Heracleum pyrenaicum dels
botànics. És una gran umbel·lífera d’un metre o metre i mig, que creix als prats
de dall de muntanya, amb grans umbel·les blanques, una tija gruixuda i fulles
molt amples que li donen el seu nom en català, la fullaraca. Quan se dallen els
prats se troba barrejada amb l’herba i les seues grosses tiges no s’acaben mai
d'assecar. Després pot provocar fermentacions dins el paller i acabar provocant
incendis.
Diuen que la fullaraca té propietats afrodisíaques. Però mai he trobat ningú que
m’ho pugui certificar o que accepti de menjar-ne, evidentment amb finalitats
d’experiència científica. També tinc preguntes pel bàlec, la ginesta de
muntanya que cobreix i colora de groc els solans a la primavera. Se diu Genista
purgans en llatí, genêt purgatif en francès, probablement pel seu olor acre i
amarg. Però n’és realment de purgatiu? És clar que les cagarades, les tifes de
les vaques a la muntanya no són la prova que és purgatiu car són animals que
mai van restrets i, per tant, que no necessiten mai laxatius. Tampoc no he
trobat cap voluntari – ni jo mateix – per fer-ne una prova.

Transhumància a Catalunya Nord
03/07/2018. Encara queda vida pastoral a Catalunya Nord. És una bona cosa car
la muntanya necessita ser pasturada. https://www.radioarrels.cat/podcast/118/la-cronicadopinio-de-joan-becat-03-de-juliol-del-2018

Avui evocarem la transhumància, el bestiar a muntanya i les muntanyes vives.
L’Indépendant n’ha fet una notícia, amb imatges magnífiques de les vacades de
Soanyes que van a la Vall d’Èvol i de Fillols a Mentet. És una molt bona cosa
car la muntanya necessita ser pasturada. Sinó hi ha una degradació de la
vegetació, del terrenys. Els paisatges no són tan bonics. Agrada a la gent de no
tenir matoll, passejar, els nins poder jugar... També pasturar protegeix de les
allaus, car l’herba no pasturada i llarga se posa en el sentit del pendent, amb el
pes de la neu, i rellisca més. El pasturatge manté la vida a muntanya.
Vaig escriure fa temps, uns quaranta anys, un petit llibre precisament sobre la
Vall d’Èvol, a la revista Conflent, on feia la descripció d’aquesta organització de
la muntanya. Us recomani a Èvol un petit museu local on trobareu elements
d’aquesta vida antiga i actual. Els cortals són la prova d’aquesta vida pastoral a
muntanya. Ara se confon tot, la transhumància i la vida pastoral. Sense fer una
lliçó, recordi que la transhumància és anar de plana a muntanya a la primavera,
i de muntanya a plana a la tardor, com Alphonse Daudet descrivia “Le retour du
troupeau”. S’anava de Catalunya, o de la plana del Rosselló, o de la regió de
Besièrs cap al Pirineu. La vida pastoral és el desplaçament dins la muntanya. A
la primavera dels pobles vers els cortals a mitja alçada, a l’estiu cap a la part
alta, a la tardor tornar als cortal i a l’hivern als pobles. Eren i són encara
desplaçaments interns per aprofitar els pocs recursos. Passava als Alps, a tot
el Pirineu i a casa nostra. Doncs de Soanyes i Fillols cap a Èvol i Mentet és
vida pastoral.
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Però tant se val que se digui transhumància, és vida de la muntanya. Aquests
desplaçaments creen animació. No podem imaginar la muntanya sense veurehi ovelles, fedes, i vaques o euques, cavalls. Agrada als excursionistes.
El sol problema ve del comportament dels gossos a muntanya. Parli dels
gossos de la vila, que acompanyen la gent que passeja, gossos tan tontos i poc
educats com sovint els seus mestres. M’expliqui. Quan veuen els gossos que
se posen a cridar i a córrer darrere del bestiar, aquest tipus de mestre diu:
“Mira, quin instint que tenen!” No, és una burricada, car atabalen el bestiar, el
fan córrer, el dispersen, sobretot les ovelles que se poden perdre. Després
costa molt als pastors i ramaders d’anar a trobar-les i fer-les tornar. Sense
comptar que, corrent, sempre una o altra pot caure en un timbau, trencar-se les
cames o morir, com passa cada estiu.
Per tant si teniu un gos i veieu bestiar pasturant, l’heu de lligar o, si és obedient,
que se quedi a tocant vostre. Només quan heu passat el bestiar pot córrer i fer
el que vulgui. Cal respectar el bestiar a muntanya, la seua tranquil·litat.

La gent i la societat
Distàncies mentals i distàncies reals
29/04/2015. No veiem les distàncies com són realment sinó en funció dels nostres
mapes mentals, deformats per l’educació que hem rebut, tant escolar com política.

Nosaltres tots, dones i homes, sem uns mamífers molt curiosos, estranys, car
no veiem les coses, i especialment les distàncies, com són realment.Les
imaginem en funció dels nostres mapes mentals, deformats per l’educació que
hem rebut, tant l’educació escolar com la política.
S’hi afegeix l’efecte frontera. Us ho expliqui. Si fem part de l’Estat francès
serem condicionats pel marc francès i tot el que hi ha dins les fronteres nos
semblarà més a prop que els llocs que són a la mateixa distància però dins un
altre Estat. Per exemple Prada, Narbona i Figueres són apuprès a la mateixa
distància de Perpinyà, mes la gent d’aquí veurà Prada més a prop i Figueres la
més lluny. També se veu París lluny, però no tant que Suïssa o Milà, a Itàlia,
quan en realitat aquestes són més a prop de Perpinyà.
Passa el mateix al sud de la frontera d’Estat, on es veu Perpinyà més lluny de
Barcelona que no ho és en realitat. He comprovat a Barcelona que, si se
pregunta quina ciutat tenen més a prop, de la Corunya, a la punta de Galícia,
de Sevilla i Càdix, a Andalusia, totes tres dins l’Estat espanyol i, d’altra banda,
de París, de Milà o d’Estrasburg, sempre me diuen que són les ciutats
espanyoles les més aprop, quan el realitat la distància és la mateixa o més
curta per les segones. Però cal passar una o dues fronteres i tot sembla més
lluny.
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Mapa dels Països Catalans
i dels Països Occitans (J.
Becat, ed. Terra Nostra)

Mireu a quin punt l’educació i el centralisme francès nos poden condicionar. La
gent sap que París és més aviat cap al nord de França, mes malgrat tot se la
veu en posició prou central, envoltada de regions i al mig d’una telaranya de
vies de tren i d’autorutes. Doncs no és veritat, ni de bon tros. París és molt al
nord, molt descentrada i molt a prop de la frontera belga. Penseu que de París
a aquesta frontera la distància no arriba a dos cents quilòmetres, que és molt
poca cosa: és com de Perpinyà a Tolosa o com de Perpinyà a Barcelona. La
distància de Perpinyà a París és sis vegades més llarga que la de París a la
frontera belga. Com que París es tocant a les fronteres del nord i del nord-est i
que a tots els seus voltants són planes, per això hi ha hagut sempre invasions
que amenacen aquesta capital.
Un altre exemple. Se sap que els Països Catalans són allargats, de Salses a
Guardamar, al sud del PaÍs Valencià, però no en imaginem massa la mida. És
simple, la distància de Perpinyà a Alacant és la mateixa que de Perpinyà a
París o a Estrasburg. Segur que sorprendrà més d’uns persona.
Ens hem d’acostumar a veure les coses com són, car sem europeus i podem
passar les fronteres com volem, per vacances o pel treball. Per això, a més del
clàssic mapa de França, caldria tenir present a les escoles com dins el nostre
cap un mapa d’Europa tal com és.
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El balanç de l'UCE 2015
03/09/2015. Tot i les dificultats materialsper la seua organització, se presenta el
balanç positiu de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada.

Aquest any, durant la segona quinzena d’agost, l’UCE va tenir lloc per la 47a
vegada a Prada al Liceu Renouvier. Ja són 47 anys que aquesta gran
manifestació catalana de cultura, de ciències i de debat reuneix molta gent al
Conflent.
Malauradament un edifici de l’internat del liceu no se va poder fer servir, car hi
havia un defecte en la renovació que s’hi va fer durant l’any, o sigui que vam
perdre l’allotjament de cent cinquanta persones. Malgrat això, utilitzant tot el
que era possible a Prada i a tot el Conflent, hi va venir molta gent, més de mil
quatre cents persones en total. Una part s’hi va quedar durant tota la universitat
i d’altres venien per uns dies o mitja UCE. Ara bé, per tenir una idea de la
nombrosa presència de gent, us diré que se va servir cada dia una mitjana de
sis cents dinars i de sis cents sopars al menjador del liceu, amb una bona
qualitat de cuina, segons l’opinió general.

Un debat a l’UCE
2015 (font: UCE)

Com sempre també, i belleu encara més aquest any, hi havia una bona
cobertura mediàtica. Segons el balanç publicat l’últim dia, hi va haver vint-i-cinc
periodistes acreditats i presents. Si la major part era de Catalunya i dels Països
Catalans, n’hi havia també de l’Estat espanyol. Cal recordar que el programa va
assegurar la presència de temes d’actualitat i debats amb polítics de primera
fila, com el que va reunir els representants de les llistes que se presenten a les
eleccions del 27 de setembre, o com el debat entre batlles dels Països
Catalans sobre els municipis i l’educació, o els cursos i seminaris sobre la
constitució d’una República catalana, o sobre les finances d’un futur Estat, o
encara sobre Catalunya i Europa.
A més a més, evidentment, hi havia els cursos amb temes nous, els tallers, el
fòrum obert, on tothom pot organitzar un acte durant la tarda, els espectacles i,
sobretot, la possibilitat d’intercanviar idees i informacions, parlar amb gent de
tots els Països Catalans. El diari l’Indépendant se’n va fer ressò, amb una mitja
plana gairebé cada dia, i France 3 hi va fer reportatges.
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Com a novetat, ja consolidada, hi havia la possibilitat de veure i escoltar els
actes i debats en directe, en streaming, és a dir des del vostre ordinador, cosa
que va fer molta gent, amb puntes de 2.500 persones connectades en directe.

Un debat a l'UCE sobre municipis
16/09/2015. S’evoca el debat sobre els municipis i l’educació a l’UCE de Prada, on
van participar Francis Manent, batlle de Sant Andreu, i Carles Puigdemont, alcalde
de Girona i president de l’AMI.

Fa uns dies us vaig comentar que els actes, les conferències i els grans debats
de la Universitat Catalana d’Estiu se podien veure a casa mateix, al moment on
se produeixen, car eren filmades i enviades per streaming a través de la xarxa
internet, i que tothom ho podia mirar al seu ordinador o al seu I.Pad. Ara bé, a
més d’això, les teniu també penjades en permanència al portal, a la web de la
Universitat Catalana d’Estiu. És molt simple: a Google feu uce.cat i entrareu al
portal de l’UCE, cerqueu Actes de la 47a UCE i els tindreu.

A l’UCE 2015, els ponents del debat
sobre municipis i educació.
D’esquerra a dreta: Mateu Ferrà
(batlle de Banyalbufar), Miquel
Oliver Gomila (batle de Manacor),
Carles Puigdemont (alcalde de
Girona), Joan Becat (moderador),
Maria Josep Ortega (alcaldessa de
Carlet), David Rodríguez (alcalde
de Solsona), Francesc Manent
(alcalde de Sant Andreu de Sureda i
president de SIOCCAT), Jaume
Casals (alcalde de Navàs) (font:
UCE)

Entre ells, us voldria comentar avui el debat sobre municipis i educació. Hi eren
presents batlles de tots els Països Catalans, i entre ells Miquel Oliver, batlle de
Manacor, una ciutat de centre de l’illa de Mallorca, que va ser l’any passat al
capdavant de la protesta quan el govern del Partido Popular, que aleshores
governava, va voler castigar l’ensenyament en català. També val la pena sentir
la batllessa de Carlet, una ciutat del País Valencià, Maria Josep Ortega, i
Carles Puigdemont, batlle de Girona i president de l’AMI, l’Associació de
municipis per la independència.
Per Catalunya Nord hi havia Francis Manent, el batlle de Sant Andreu de
Sureda i president del SIOCCAT, el Sindicat intermunicipal pel català i l’occità,
que reagrupa 105 municipis de Catalunya Nord. Va fer un bon paper, com ho
podreu constatar si visioneu l’enregistrament del portal de la Universitat
Catalana d’Estiu.
Vos recomani la seva introducció, on repassa l’evolució de la població i de la
llengua, els inicis de les manifestacions de la cultura en català, amb la Nova
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Cançó i el teatre en català a Catalunya Nord, i l’esforç pel català a l’escola, que
ell va conèixer car, amb Roger Rull, van ser els primers consellers pedagògics
de català per l’escola primària.
Va presentar el SIOCCAT i la promoció que fan de l’occità i del català, i
especialment aquest any els cursos de català destinats als elegits i al personal
municipal, amb més de dues cents persones que van seguir un cicle de mig
any, descentralitzat a diferents llocs del departament. Si el vostre municipi no
és adherit al SIOCCAT, insistiu a prop del vostre batlle per què s’hi posi, que
fan bona feina pel català.

Immigració i refugiats a Europa i a França
31/05/2016. Les eleccions a Àustria i les onades de refugiats al Mediterrani han
focalitzat l’actualitat sobre la immigració i la insolidaritat a Europa.

Amb les eleccions a la presidència d’Àustria, on ha guanyat de poc - 50,3% - el
candidat independent i ecologista Alexander Van del Bellen davant del candidat
d’extrema dreta Norbert Hofer, s’ha parlat molt dels refugiats com la causa
d’una pujada d’aquesta extrema dreta, i s’ha insistit a França sobre la
insolidaritat dels petits Estats identitaris, com Àustria.
És evidentment en part veritat, però hi ha altres raons, i també cal comparar el
que fa Àustria amb el que fan els grans Estats com França, Alemanya o
Espanya.
Parlem doncs d’aquestes migracions. Observem situacions diverses. Hi ha
d’una banda els immigrants que són actualment a la una de tots els informatius,
on s’hi barregen sobretot els refugiats de l’Orient Mitjà i molts africans. Hi ha
d’altra banda els immigrants que ja són dins els Estats d’Europa i que són més
o menys integrats, la majoria dels quals són també de l’Àfrica i de l’Orient Mitjà,
on la religió musulmana és ben present. Finalment hi ha el immigrants
europeus mateixos, originaris d’un Estat i migrants a un altre.
Per l’onada actual d’immigració - un milió de persones l’any 2015 -, sabem que
s’hi barregen els que ho fan per raons econòmiques, perquè pensen trobar una
vida millor, i els que són refugiats polítics, o sigui al voltant de 400.000 dins
aquest milió. És molt i és molt poc en relació amb la població europea.
En efecte, cal relativitzar. Sabem que la Unió Europea ha decidit un pla de
repartició molt criticat de 120.000 refugiats polítics de Síria, Irak i països veïns.
França s’ha compromès a acollir-ne 24.000, dels quals 18.000 ja han entrat. En
relació amb la seva població total de 65 milions d’habitants, és només el 0,3%.
Penseu que és enorme? que no se pot fer? que ens pertorbarà tot? Qui ho diu
exagera i manipula. La sola Barcelona en vol acollir 4.000!
Me fa l’efecte que se barregen dues coses: aquesta arribada finalment modesta
de refugiats a casa nostra, i el nombre molt més important d’immigrants que ja
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són a França, de vegades des de fa temps i que no marxaran mai, que ho
vulgui o no el Front Nacional: fins i tot si governa un dia es quedaran.
Vilaweb, 10.04.2016,
article: “La policia
macedònia llança gasos
lacrimògens contra els
refugiats d’Idomeni” (foto
Vilaweb)

Quants són ? Doncs a França el 13% de la població és d’origen estranger, o
sigui prop de nou milions de persones, comptant la primera i la segona
generació, dels quals sis milions són de fora de la Unió Europea i tres milions
dels altres Estats europeus. Tot sovint ja són integrats i el 40% d’entre ells han
adquirit la nacionalitat francesa. Com que el seu nombre fa que són un mercat
econòmic i que poden mantenir els seus costums i religions, això pertorba
molta gent. Els refugiats actuals no hi són per res.
Estem acostumats a veure a les sèries americanes aquestes situacions de
grups identitaris amb barris propis, llengües i costums propis i diferents, car és
una realitat als Estats Units des de fa dos segles. Però resistim a acceptar-ho a
casa nostra. Ens ho caldrà admetre car a Europa ja sem una societat
multicultural.
Sense que ens adonéssim, ja era el cas a Catalunya Nord, amb la cultura
catalana i la cultura francesa, com també a Catalunya amb la catalana i
l’espanyola. Avui continua sent el cas, però ara amb noves cultures que s’han
afegit i que ara també són europees, entre elles evidentment la musulmana.
Tornant al nombre de gent d’origen estranger a França, si hi afegim els fills que
tenen un dels seus pares immigrant arribem a 26% de la població, o sigui un
habitant sobre quatre. A Alemanya és el 22% i a Espanya el 20% de la
població.
Per acabar on hem començat, és a dir Àustria i els refugiats, doncs si França
n’ha acollit 18.000 i Espanya només 18 (sí, sí, divuit!), la petita Àustria, que és
com Catalunya, en té actualment 90.000, i seria un país insolidari?
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Llorenç Planes, in memoriam
06/12/2016. Llorenç Planes és un personatge de Catalunya Nord, molt vinculat a
l'UCE i co-autor del famós Petit Llibre de Catalunya Nord. https://soundcloud.com/radioarrels/joan-becat-cronica-dactualitat-06122016?in=radio-arrels/sets/cronica-dactualitat-joan-becat

Llorenç Planes és un dels personatges de Catalunya Nord. Evidentment, va ser
un dels fundadors d'Unitat Catalana, però per mi és un dels pilars de l'UCE, la
Universitat Catalana d'Estiu, i també, amb la seva esposa Montserrat Biosca
que no cal mai separar d'ell car anaven junts per tot el que feia, ha escrit el
famós Petit Llibre de Catalunya Nord, que es considera l'inici de la creació i de
la difusió del concepte de Catalunya Nord. És a dir posar Catalunya dins el nom
d'aquestes terres del nord de la Catalunya històrica. És una de les figures i un
dels pilars de l'UCE des de fa temps.
Catalunya Sud, la gent va utilitzar Catalunya Sud per simetria. Agrada la
simetria, tenim un braç dret i un braç esquerra. Estem teoricament comparables
d'un cantó i de l'altre encara que no sigui veritat car tothom té una esquerra o
una dreta més forta, com en política. S'ha creat Catalunya Sud, quan Catalunya
no té sud en realitat.Té un ponent, la Franja de Ponent, és a dir un oest, té un
nord, Catalunya Nord, i no té ni sud ni est. Ella és un centre. Però perquè no
Catalunya Sud ?

El nostre amic Pere Verdaguer
07/02/2017. Hem perdut Pere Verdaguer, un dels nostres grans escriptors,
compromès en la defensa i la promoció del català. https://soundcloud.com/radioarrels/joan-becat-cronica-dactualitat-del-07022017?in=radio-arrels/sets/cronica-dactualitat-joan-becat

Fa uns dies hem perdut un gran amic, Pere Verdaguer. La seva mort ha
commogut tothom. S'ha parlat de la seva producció literària, car era un dels
nostres grans escriptors, del seu compromís amb el català, de la seua feina de
pedagog, de la seva gramàtica i del diccionari rossellonès, però voldria
destacar el seu compromís amb el català. Personalment li tenia molta amistat i
confiança des fa molt de temps i he observat que sempre ell ha tingut una
actitud positiva, de lluita i d'esperança, i d'animar la gent, siguin cantants o els
que volien escriure, sigui gent que militava pel català, per coses petites com
per coses grans. Animava tothom a parlar català, a estudiar el català, a fer
accions, les que siguin, de parlar encara que es facin faltes i que barregis
alguna paraula en francès. Una llengua s'ha d'utilitzar i ell anava per aquí.
Personalment el vaig conèixer a la Universitat Catalana d'Estiu, a l'inici dels
anys setanta, quan hi vaig anar car allevontes m'estavi a Prada. Vaig observar
que ell ho portava tot. Feia cursos, era qui organitzava, era periodista, ell
resolia qualsevol problema, tant els petits problemes de la gent com els
grossos de l'UCE. Era l'home que ho feia tot. Tenia un equip amb ell, de gent
abnegada, però ell era el responsable. L'any 1978, quan hi va haver les
primeres eleccions al sud i que s'anava cap a la democràcia, ell i el GREC, el
Grup rossellonès d'estudis catalans, van deixar l'UCE als Països Catalans, a
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una gestora de participants de tots els Països catalans. De fet eren sobretot
barcelonins. Aquests, tant per mala gestió com perquè la gent que anava a
l'UCE tenia altres oportunitats per defensar el català i el país, ja que hi havia
eleccions a tots nivells i s'instal·lava la democràcia, doncs l'UCE va regressar i
va quedar amb un parell de centenars d'estudiants, amb dèficit per mala gestió,
a punt de morir a l'inici dels anys vuitanta.
Pere Verdaguer i un petit grup de persones, a Catalunya Nord Ramon Gual i
Lluís Lliboutry, allevontes adjunt al batlle de Perpinyà i defensor del català, i al
sud Enric Casassas, el president de l'IEC, i Miquel Porter, van decidir de
canviar les coses. Van crear un patronat, posant-hi les personalitats que hi
havien participat, posant-hi una mica més de seriós, i l'UCE va remuntar. Ell va
ser a la base d'aquesta segona naixença. Va restar fins avui al patronat de
l'UCE, n'era vicepresident. Era l'home de seny, que volia que tothom
s'entengués i que tiri endavant l'UCE, que farà cinquanta anys l'any vinent.
Va lligat també al naixement dels estudis catalans, amb tot un grup on tenia un
paper destacat. A mitjan dels anys setanta, al moment mateix on parlàvem dels
inicis de l'UCE, un grup poc nombrós d'universitaris favorables al català va
proposar de fer una llicenciatura de català. Va fracassar perquè s'hi va oposar
el departament de castellà, dit de llengües ibèriques, i l'Estat no ho va acceptar.
Cal dir que a l'època la universitat tenia poques llicenciatures. Per exemple no
hi havia la d'història, ni la de geografia; moltes tenien només el primer cicle. Per
tant, com que faltaven, prioritat a les altres matèries i el català fora. Va ser un
desastre.
Allevontes va venir la idea de crear un diploma d'universitat, només reconegut
per la universitat mes que tenia tots els caràcters d'un primer any d'estudis
catalans. Se necessitaven mestres i animadors car se començava a poder fer
classes de català a les escoles, o en llengua dos o tres als col·legis, però no hi
havia res per formar-los. Se'n cuidaven Renat Andioc, originari de Cervera,
Alícia Marcet, que ens ha deixat fa poc, i jo mateix. Quan se va acceptar, amb
una petita subvenció del Consell General, ho calia posar en plaça. Per tant
calia aplegar gent de Catalunya Nord que podia ensenyar i ens vam dirigir als
que anaven a l'UCE, més alguns altres professors i, per donar prestigi, alguns
conferenciants importants, els més bons de Catalunya i dels Països catalans,
que també venien a l'UCE. Recordi la primera vegada que parlava sol a sol
amb Pere Verdaguer, dins el seu cotxe, al Parc Ducup on se rebia un grup
d'alumnes andorrans de visita, que anàvem a veure, ell i jo, per els hi parlar del
país. Vaig presentar-li el projecte, em va animar molt i es va posar a total
disposició. Era el DUEC, diploma d'universitat d'estudis catalans, amb un
subtítol: l'home en el seu medi, on va fer cursos. Ell era d'esquerres i volia un
català obert a tots i no un català per a elits, però que no serveix a la gent. Per
tant tots els temes relacionats a l'ensenyament, l'obertura al país i el
coneixement dels Països Catalans, tot això ho tenia clar. És la tonalitat
d'aquest diploma, que va permetre, uns anys després, quan va ser elegit
François Mitterrand, de posar en plaça la llicenciatura de català, començant pel
primer any, el 1982.
Sense aquesta base potser no s'hauria pogut fer.
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S'ha fet perquè havíem demostrat que es podien fer estudis catalans seriosos,
amb gent notable, que la universitat havia estat obligada de gestionar-los,
doncs de pagar les hores. Era poca cosa però era una gestió. El seu consell
científic acceptava els professors i els conferenciants, doncs de verificar que
valien. Quan va aparèixer una finestra d'oportunitat se va fer.

Al final dels actes d'homenatges, el 2 de desembre del 2016, Pere Verdaguer i els estudiants
de català que van escenografiar moments de la seva vida i de la seva obra, a la Casa dels
Països Catalans (Font: lasemaineduroussillon.com)

Tinc una anècdota. Quan se va obtenir la llicenciatura, negociada al mes
d'octubre al ministeri - això és una altra història que caldrà explicar un dia -,
me'n vaig cuidar amb en Lluís Lliboutry en nom de la Federació d'entitats
catalanes que la demanava i la discutia i no pas la universitat. Vam tornar amb
el primer any atorgat i un lloc de treball, afectat per pagar les hores de català.
En una setmana la universitat el dóna al departament de castellà i sense fer
oposicions designen una persona. Tenim la notificació de la llicenciatura i no
tenim ni una hora per fer-la. Aleshores es va fer una reunió amb el departament
de castellà i la presidència de la universitat: com ho fem? La solució va ser de
crear un departament de català, però el departament de castellà va exigir que
mai no hi hauria com a professors ni Pere Verdaguer ni Domènec Bernardo,
que era un ensenyant de la universitat que feia part d'aquest grup que havia
proposat una llicenciatura de català anys abans. Com que se tractava de posar
en plaça només el primer any i que ells eren previstos pel segon, vaig
argumentar que ja ho veuríem i que l'important era fer funcionar el primer any.
És el departament de català - Renat Andioc, Alícia Marcet i Joan Becat - que es
va encarregar de tot i, evidentment, van entrar com a ensenyants tant en Pere
Verdaguer com en Bernardo. L'un i l'altre s'hi van quedar fins a llur jubilació.
Durant més de deu anys Pere Verdaguer va formar els estudiants de catalans
en literatura i en llengua. Estic segur que se'n recordaran per la vida car al
mateix temps que ensenyava llengua, ensenyava vida, manera de ser,
ensenyava a ser tossut en la defensa del català, a fer coses concretes, i els
animava. Seguia amb aquesta actitud positiva fins ara mateix. Fa poques
setmanes ens vèiem per l'UCE d'enguany, és a dir tirar endavant.
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L’UCE d’enguany
06/06/2017. Participaran a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada consellers de
la Generalitat i personalitats científiques dels Països Catalans. Catanunya Nord hi
és molt present. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-060620-17

La Universitat Catalana d’Estiu tindrà lloc a Prada del 16 al 23 d’agost. Serà la
49a edició. L’any vinent tindrà 50 anys d’existència. Seria curiós que fos el
mateix any una nova etapa per Catalunya i pels Països Catalans. Hi ve gent de
tots els Països Catalans. L’any passat hi van passar en total 1.579 participants.
Més de la meitat són estudiants; unes quatre-centes persones són participants
a les diades professionals o científiques; després hi ha els professors, la gent
que participa als espectacles, etc. Catalunya Nord en representava un 10%, el
Principat 70%, 10% pel País Valencià, 6% de les Illes Balears i 3% d’altres
llocs. Dos terços van fer un sojorn complet i els altres d’uns quants dies.
Com se sap, és un lloc de debats d’actualitat. Hi ha molts periodistes, sigui
perquè hi venen molts polítics, pels temes tractats que poden ser notícia, i
també perquè és un moment de l’any, la segona quinzena d’agost, on hi ha
poques notícies. Això fa que tot plegat, l’any passat, eren presents 17 mitjans
de comunicació i 26 periodistes acreditats, car alguns mitjans, sobretot
televisions, venen a dos o tres. Hi ha doncs una cobertura de l’UCE excel·lent.
Suposi que aquest any serà igual, perquè el programa és realment atractiu.

Incultura al Torn de França
18/07/2017. Incultura del comentatista cultural del torn de França que situa el
festival Pau Casals a la Losèra. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-18072017reflexions-pais-catala-incendis-de-lestiu-torn-de-franca-incultura

pels grans polítics, fins a l’últim dia tenim l’ai! al cor, car ens demanem si
precisament aquest dia hi haurà un impediment d’última hora. Els que són
previstos ja han vingut a Prada i són gent segura. El tema de l’any és una
societat, un país, un futur. És doncs mirar cap a l’avenir dels Països Catalans.
És a dir, en la perspectiva que Catalunya pugui ser independent, què passarà,
quines relacions amb els altres Països Catalans?
Vindran moltes celebritats i homes polítics. En principi hi tindrem la presència
del president Carles Puigdemont. També ha promès la seva presència el
vicepresident Oriol Junqueras. Vindrà per un acte el conseller de cultura Santi
Vila, que és de Figueres i que també és un acostumat. També vindran la
consellera d’ensenyament Meritxell Ruiz i Raül Romeva, el conseller d’afers
exteriors. Per primera vegada vindran diverses personalitats del País Valencià.
A un debat sobre municipis i sostenibilitat estan previstos el batlle de València
Joan Ribó i, el president nostre del SIOCCAT, Francis Manent. A un altre acte
hi haurà Pere Manzanares, que potser algú coneix a Ràdio Arrels. Els debats
seran sobre Catalunya i Espanya, un diàleg impossible, sobre drets humans i
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democràcia, sobre justícia i política: la crisi de la separació de poders, o encara
sobre el procés d’independència i els Països Catalans. Més evidentment tots
els cursos habituals, que cada any renoven el seu tema.

Una classe del matí a l’UCE 2016 (font:uce.cat)

Per més informació teniu a internet uce.cat. Un estiu on els diputats catalans
potser no hauran de marxar massa lluny de vacances. És el que fa més gràcia.
Serà un estiu d’astreinte, al peu del canó pels diputats del parlament de
Catalunya. La presidenta del parlament Carme Forcadell i el president Carles
Puigdemont els han demanat de quedar-se a menys de dues hores de
Barcelona, per a poder reunir-se en cas d’urgència, suposi si hi ha una
emergència en relació amb el senyor Rajoy. Els recomanaria de venir o assistir
a l’UCE, que és exactament a dues hores de Barcelona i que, degut al nombre
de periodistes, és un dels llocs de Catalunya on més ràpidament sabran el que
està passant a tot arreu. Per tant els faig una invitació a compartir amb
nosaltres la cantina del liceu Renouvier de Prada on, per cert, s’hi menja molt
bé des de fa uns anys.

Catalunya Nord a l’UCE
08/08/2017.Actes principals i presència nord catalana. https://soundcloud.com/radioarrels/joan-becat-8082018

La Universitat catalana d’Estiu començarà d’aquí una setmana. El diumenge 20
d’agost al matí, hi haurà una jornada intitulada “El País Català no és Occitània”,
on se farà el balanç dels recursos davant el Consell d’Estat i on se parlarà del
futur. Si seu interessats, i sobretot si seu de Prada i del Conflent, heu de venir.
Se presentaran els dos recursos, el de Renée Soum i el de Robert Casanovas.
Hi haurà batlles representant el SIOCCAT i François Calvet, el primer batlle a
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posar un panell País Català, i Jordi Taurinyà, del Casal del Conflent, i d’altres.
Crec que us pot interessar.
Com sempre hi haura coses molt diverses. Intervencions de ministres i gent de
la Generalitat, bastants debats sobre el procés, comparant amb Europa. Hi ha
també reflexions sobre el futur dels Països Catalans. En cas d’independència
de Catalunya, què passarà als altres Països Catalans? quina actitud poden
tenir? S’aprofita el fet que a Prada hi ha gent del País Valencià, de les Illes
Balears, de Catalunya Nord, de la Franja, de l’Alguer, d’Andorra, de tot arreu.
També hi haurà una reflexió sobre els cinquanta anys de Prada. Aquest any
són 49, mes cal començar a parlar-ne. Què ha passat durant aquests cinquanta
anys, amb el català, les relacions, la societat? On n’érem fa cinquanta anys i on
en sem ara? Què se pot preveure d’ara endavant?

El campus Mailly dins la ciutat. Visa Off
05/09/2017. La universitat s’instal·la a la ciutat, com des de l’origen les universitats
de Tarragona i Girona. El festival Visa és arrelat a Perpinyà, amb un Visa Off que
omple la vila. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-5092018

Vull evocar el famós Campus Mailly, dit així pel carrer Mailly, on serà la futura
presidència de la universitat. De fet en tindrà dues, la d’ara, allà dalt al Molí de
Vent, i la de baix a la ciutat. És la facultat de dret, una de les més grosses, amb
la de lletres, que s’instal·la dins la ciutat, a diferents llocs. Un és al barri de Sant
Jaume on hi havia la famosa antiga universitat de Perpinyà, creada el 1350, la
segona de Catalunya i just després de la de Montpeller. S’hi ha construït un
nou edifici i se’n recuperen d’altres, cosa que renovarà aquesta part de la ciutat
vella i lligarà la universitat a la ciutat.
No és un invent nou, car ja Paul Alduy - el pare Alduy - volia instal·lar una part
de la universitat a la caserna de la ciutadella, on hi ha ara les grans orelles de
l’exèrcit francès. Alguns eren d’acord per anar-hi, eren ja la facultat de dret i els
més vendre, tot i que no l’utilitza, car en fa servir només una petita part.
Després estudis catalans. Finalment no s’ha fet car la universitat no ho va voler.
Anys més tard la universitat n’era d’acord però ja era massa tard car l’exèrcit no
el volia, un altre projecte de Paul Alduy va ser d’instal·lar facultats a l’antiga
universitat i a l’hotel Pams, és a dir on es fa ara. Més endavant, recordo que
l’any 2002, quan me vaig presentar a la presidència de la universitat - i que
consti que no vaig passar - el meu projecte era de posar algunes facultats dins
la vila. Concretament a l’antiga universitat, també on s’ha fet el teatre de
l’Arxipèlag i una altra possibilitat era a Sant Assiscle, prop de l’estació, on s’ha
fet el Centre del Món i l’edifici de la comunitat urbana. Tenia el suport de la vila
de Perpinyà i de les personalitats exteriors, però la majoria dels de dins no me
van seguir car volien un gueto universitari fora de la ciutat.
Aquesta estratègia, no me la vaig inventar, ni tampoc els que ho fan ara. És el
que han fet des del seu origen contemporani les universitats de Girona i de
Tarragona, fa més de trenta anys. A Girona ho va facilitar que el batlle Joaquim
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Nadal, Quim pel amics, fos el germà de Josep Maria Nadal, en Pep Nadal, que
era el rector, el president de la universitat. Els campus són repartits dins la
ciutat, amb un de nou a Montilivi i dos dins la ciutat vella, un d’ells tocant al call
jueu, la zona més turística de la ciutat. Això dóna activitat, car els estudiants
lloguen pisos, van als comerços i donen vida. Eviten de tenir carrer buits a certs
moments, creen una barreja de població i un aire de joventut.
A Tarragona han fet el mateix, i la universitat és a quatre llocs diferents, un
d’ells a l’exterior. Un d’ells és dins els barris històrics. Recordi que quan s’entra
a la facultat de dret, al hall, a l’espai d’acollida, hi ha un terra de vidre i se veu a
sota, a l’equivalent d’una cava, les ruïnes romanes. És Joan Martí, el primer
rector d’aquesta nova universitat que va fer aquesta jugada amb l’acord de la
ciutat. És una molt bona estratègia comuna.
Anirà bé. Primer pels temes d’activitats, de comerços de valor de les cases.
Segon perquè les ciutats mitjanes no poden girar l’esquena a la seva
universitat, car és una de les seves activitats principals, i la universitat no pot
ser com una estrangera dins el món on viu i que l’ajuda, com ho ha fet des de
l’origen la universitat de Perpinyà. Fins ara ha estat una universitat colonial. No
l’interessa el país on viu. Que hi hagi ara una presidència que vagi per un altre
camí, jo ho trobi molt bé. Aquest lligam nou és un fet molt positiu.
Es diu que el president de la universitat té ambicions polítiques, n’hi ha que
diuen que vol ser batlle de Perpinyà. És clar que la instal·lació de la universitat
al centre de la ciutat l’ajudaria. Dins un interviu a l’Indépendant ho diu ell
mateix, parlant des riverains: “Ils me font savoir qu’ils sont contents. Ils me
disent parfois qu’ils sauront s’en souvenir”. Home, no són ells qui elegeixen el
president de la universitat, però són ells qui elegeixen el batlle. Si per cas és
veritat i és elegit, suposi que aquest lligam continuarà.

El nou palau de justícia de Perpinyà
17/10/2017. Tindrem finalment un nou Palau de Justícia a Perpinyà.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-17102017-presos-politics-manuel-valls-el-nou-palau-dejusticia-de-perpinya

Finalment sabem on serà el nou Palau de justícia de Perpinyà. S’havia parlat
d’annexar-la a la Cambra de comerç, o bé de construir-ne un de nou a Sant
Assiscle o a les afores de la ciutat. Era com el monstre del Loch Ness que
reapareix de tant en tant. És veritat que l’edifici del Tribunal ja fa anys que s’ha
fet petit i que s’utilitzen diversos edificis dins la ciutat. Doncs per donar-li més
espais i fer una ciutat de la justícia de debò, se construirà una extensió de tres
edificis sobre la Dala Aragó, doncs a sobre del pàrking i més aviat del costat de
la plaça. M’agrada bastant la idea de guardar l’antic tribunal amb tots els seus
records d’afers de justícia, de manifestacions de protesta que hi hem viscut i
d’advocats que s’arreglen les causes davant d’un cafè als bars de la Plaça
Aragó.
A més trobi que l’edifici mateix del Palau de Justícia actual fa molt apropiat a la
seva funció. No és que sigui massa vell, car no és un edifici històric, però el seu
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aire neoclàssic i les seves columnes que se volen imponents li donen un cachet
seriós i una mica pompós, que convé a la justícia i al tribunal d’una petita
prefectura de província. Com que l’edifici s’ha fet vell, li veig un aspecte més
venerable. Encara que parlar de veneració per la justícia pugui semblar una
exageració per alguns de vosaltres.
Suposi que els nous edificis seran moderns. Però si els arquitectes ho saben
fer, se poden integrar bé a la ciutat vella que té al davant. Per això no cal imitar
l’antic, sinó cuidar les masses, l’alçada i els colors. Hi ha a Barcelona molts
exemples d’edificis nous que s’integren bé dins el nucli antic. És veritat que
d’altres no tant. Ja ho veurem. Ara bé, esperi que amaguin l’horrible i alta torre
que hi ha a un angle de la Dala Agaró, del costat del Carrer Zamenhoff.
Aquesta torre paral·lelepípede - ho he dit sense equivocar-me - se veu de tot
arreu i desfigura tot el barri.
Sobre aquesta torre tinc una anècdota que belleu recordareu. Quan se va fer la
Dala Aragó i que, per falta de diners, no s’hi va fer res a sobre sinó un pàrking,
els habitants de la torre van protestar, van fer peticions i articles a
l’Indépendant. Com que els apartaments no deuen ser donats, doncs que els
propietaris feien probablement part de la gent adinerada i cultivada, trobaven
inestètic el pàrking, deien que desfigurava la ciutat vella i que era fatal des de
les seves finestres. Collonut, com diu un dels meus amics, mes autèntic.
Com que tinc sovint formigues als dits quan veig coses o actituds que me
revolten, vaig fer un petit article a l’Indépendant on explicavi el meu punt de
vista, que era el de la gent que passa pels carrers. El que era inestètic i una
berruga no era el pàrking sinó llur edifici, que no s’hagués hagut de construir
mai. I demanava quan se’l tiraria a terra o, com a mínim, quan si li traurien un
parell de pisos a dalt. Ara belleu que el nou Palau de Justícia nos l’amagarà.

Moments destacats de l’any 2017 a Catalunya Nord
02/01/2018. A Catalunya Nord s’acaba amb la tragèdia dels nins de Sant Feliu
d’Avall morts i ferits a l’accident de Millars. L’IGN publica el mapa del Canigó amb
els noms catalans corregits. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronica-momentsdestacats-de-lany-2017-a-franca-catalunya-nord-i-catalunya

A Catalunya Nord l’any 2017 va ser marcat, abans que tot, per la lluita de tot un
departament pel País Català i per fer avançar el recurs contra el nom de la
regió Occitània, promogut per la senyora Occitanie, la Carole Delga, i el seu
company el senyor Occitanie, Manuel Valls, que ara desvia la seva ràbia
anticatalana contra el poble de Catalunya. Ens fa més tranquils aquí, però
queda tan descarat com abans. Recordi que se van posar a favor del plet
dipositat al Consell d’Estat tots els municipis, el Consell Departamental, la vila i
l’aglomeració de Perpinyà i totes les comunitats de municipis menys la del
senyor Aylagas, que amb això haurà de fer més anys de purgatori. No sé si vol
anar al cel, però jo li prometi purgatori. Espontàniament molts batlles i municipis
van posar panells País Català a les entrades dels pobles i viles. Mes ai las! el
Consell d’Estat reunit en ple va decidir guardar Occitanie, nom que ara floreix a

Joan Becat – Què passa a Catalunya Nord? Cròniques d’actualitat a Ràdio Arrels, 2014-2019

41
tot arreu. Segur que la vindicativa Carole Delga nos el farà passar per tots els
forats que tinguem.
L’any 2017 s’acaba a Catalunya Nord amb la tragèdia de Millars i les morts i els
ferits de nins de Sant Feliu d’Avall. Aquest drama immens escapça i traumatitza
tota una generació d’aquest poble tranquil del Riberal. No podem començar
l’any sense pensar a aquests nins, a les seues famílies i als seus amics. Jo no
sé de qui és la culpa, esperi que la justícia ho dirà clarament, però no farà
tornar els joves. Quan, dins el diari i a la ràdio, vaig llegir i sentir testimoniatges
de gent que deien que els passos de nivell d’aquesta línia eren fatals, que
sovint no s’obrien o que quedaven tancats, que sovint els trens havien de
circular al pas car hi havia disfuncionaments, me va venir una ràbia freda. Que
sigui culpa de la barrera o no, ha quedat evident que les instal·lacions són
deficients, que la SNCF no fa ni el seu treball com a empresa, ni hi posa el
diners que caldria. Diguem-ho clar, juga amb la vida de la gent per més
beneficis o menys dèficit. Dit d’una altra manera, que no és més un servei
públic. M’imagini també la ràbia que deuen tenir els xeminots en veure les línies
tan descuidades.

Ràdio Arrels, dia mundial de la ràdio
13/02/2018. Naixement i evolució de Ràdio Arrels.

Avui 13 de febrer és el dia mundial de la ràdio. Se sap la importància de la
ràdio dins la vida de la gent com també el seu poder d’influència política. Per
això qualsevol règim, democràtic o no, vol controlar els mitjans de comunicació,
i en primer la ràdio. Car se pot escoltar a tot arreu, en qualsevol circumstància,
fent altra cosa. Però vull insistir sobre el seu paper de lligam social. Quan un
escolta la ràdio no és tot sol, és amb els altres, els que parlen, els que
telefonen i tots els que escolten. Avui hi ha les diverses altres xarxes socials on
també la ràdio penetra.
Jo us voldria parlar de Ràdio Arrels i del que representa per mi i per molta gent
de Catalunya Nord. Ja s’ha dit aquest matí que va néixer el 1981 gràcies a
l’elecció de François Mitterrand, que s’havia compromès a autoritzar-les, les
ràdios que en deien lliures, i ho va fer. Mes se’n parlava ja feia temps. Per
poder pagar el primer material i assegurar una mica de continuïtat, a la ràdio i a
l’escola Arrels, se va reunir un grup d’una trentena de persones que se van
comprometre a pagar una aportació cada mes, i això durant anys, car no era un
projecte que se podia fer i després abandonar. Les altres ràdios que se van
crear allavontes van progressivament desaparèixer, o se van vendre per
recuperar la seua freqüència o van tancar. Me sembla que, a Catalunya Nord,
Arrels és la sola que encara queda d’aquesta època.
Arrels són també noms. A l’inici, entre altres, recordi en Pere, en Bringuet i
l’Aleix, com s’anunciaven, és a dit de Pere Manzanares, Berenguer Ballester i
Aleix Renyé, i les desenes de participants del país, de vegades amb un català
aproximatiu i sempre amb bona voluntat. Traspuava una amistat que donava
ganes de posar-s’hi. Sempre aquests participants han donat i donen encara un
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caràcter autèntic, demostraven l’arrelament al país i a la seua gent. És la ràdio
nostra.
Després va caler triar: sempre Ràdio en català, mes amb o sense publicitat? Se
va triar el camí difícil, sense publicitat. Belleu per això la gent va continuar a se
la fer seua, perquè sap que si tu l’escoltes, si tu l’ajudes, hi telefones, si
participes, si dones informacions, la fas viure i la fas encara més pròxima.

Els estudis de Ràdio Arrels
a Perpinyà, al Carrer dels
Agustins.

Primer Ràdio Arrels va ser un temps a la Plaça del Puig. Recordi els primers
estudis, a Cànoes. Eren dins un angle d’una nau industrial de la Ruta de
Pollestres. N’havia deixat un tros, un despatx i un lloc a arreglar, en Francesc
Noell, un empresari de construcció i un catalanista fervent, una persona que se
mobilitzava pel català. D’aquests primers estudis en tinc un record personal, car
calia construir l’estudi, és a dir fer parets, posar la porta, una finestra amb un
vidre que permetés veure el que passava a dintre i a fora de l’estudi. Mon pare
era peirer, i jo vaig fer de manobre. El Francesc Noell ens va dir: si al dipòsit
trobeu alguns totxos i altres materials, els agafeu, si no us espavileu. I així ho
vam fer, fins i tot amb un cop de mà d’en Pere Manzanares. Per tant puc dir
que vaig veure el primer estudi.
Després van venir altres veus, noves i joves, les de l’Albert, de la Laura, del
Rafel i d’altres que s’afegiran.
Cal ajudar i mantenir Ràdio Arrels, perquè és nostra, perquè és lliure, perquè
és la ràdio del país. Me fa realment fredor imaginar que no hi hagi més una sola
ràdio en català a Catalunya Nord, totes en francès. Molt bé, tothom l’entén i el
parla, però que un país que té la seua llengua no tingui la seua ràdio! Per això
l’hem d’escoltar, l’hem d’ajudar i hem de participar, de telefonar, de donar
informació. Segur que la nova pàgina web permetrà eixamplar Ràdio Arrels
com a lligam comú i nostre. Gràcies a totes i a tots els qui l’heu feta i als que la
feu viure ara. Bon dia de la ràdio i per molts anys.
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Canigó
10/04/2018. Continua l’ordenament del Canigó i de les vies d’accés rodat.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-10042018

Si recordeu, al gener, us havia parlat de la nova política aplicada des de fa tres
anys per Canigó Grand Site, Canigó Gran Paratge. Procuren limitar l’enorme
circulació d'automòbils dins el massís i fer que la gent camini a peu, deixant
una sola ruta pels jeeps i taxis que pugen al xalet dels Cortalets, perquè la gent
que té dificultats pugui gaudir dels paisatges del cim del Canigó. Fan pàrkings
dissuasoris als voltants, per cada pista. Doncs els excursionistes poden
estalviar una part del trajecte i fer les dues o tres hores de caminada per pujar
al pic. S’ha comprovat que aquesta iniciativa és excel·lent car la freqüentació
ha augmentat, com també la freqüentació dels xalets i refugis que hi ha a tot el
voltant. Si la gent ha de posar més temps, ho fa en dues etapes i dorm a la
muntanya. Els més valents fan l’anada i tornada el dia mateix.
Aquest any s’ha condicionat el pàrking de l'última carretera, la que puja al xalet
dels Cortalets. Per tant la pujada a peu serà més llarga de dues hores. Serà
doncs més o menys igual que la pujada per Marialles, on el camí era una mica
més llarg per la vall del Cadí. Les dues passejades són meravelloses. La gent
tindrà més comunió amb la muntanya. Qui té més limitacions sempre podrà
pujar-hi amb els jeeps acreditats, com abans. Trobi aquesta organització
excel·lent.

Nit de Sant Jordi a Perpinyà
02/05/2018. La nit literària de Sant Jordi a Perpinyà, amb molta gent, va ser tant
literària com reivindicativa, a favor dels presos polítics i exiliats.

Divendres se va desenvolupar al Palau dels Congressos de Perpinyà la nit
literària de Sant Jordi, amb molta gent. Com els anys anteriors se van atribuir
diversos premis. El més important en dotació, el de l’Institut d’estudis Catalans,
va anar a Joan Pere Gensane per un estudi sobre la frontera i l’espai
transfronterer. Com cada any, per mi, la part més emotiva, més tendra, són els
premis als Joves escriptors, amb contes i relats fets pels joves de l’escola
primària i de l’ensenyament secundari. Aquest any el primer va anar a l’Escola
Arrels de l’Alt Vernet, amb un discurset ben sentit de la directora Elena Gual.
Fa plaer veure els joves pujar a l’escenari per rebre el premi i dir unes paraules
en català. Pels col·legis van ser Mathieu Latorre i Miquel Tirach, del Soler, i
Yona Bernadas i Fàtima El Yajlifi, del liceu Aragó.
Però la nit va també recordar els presos polítics i exiliats sud catalans,
demanant la fi de les repressions. Van ser els parlaments a l’inici de la
presidenta d’Òmnium Cultural Catalunya Nord Montserrat Biosca i al final de
Marcel Maurí, d’Òmnium Cultural de Barcelona, que va llegir una carta del
president Jordi Cuixart, escrita dins la seua presó a Madrid. S’hi van afegir
Eliane Jaricky, de la regió, i sobretot Hermeline Malherbe, la presidenta del

Joan Becat – Què passa a Catalunya Nord? Cròniques d’actualitat a Ràdio Arrels, 2014-2019

44
Consell Departamental, que va ser la vedette de la nit. Va fer el parlament en
francès, amb uns versos de Lluís Llach en català. No se pot dir que el seu
català sigui fluid, però ja que el vol parlar, que esperen Nicolas Garcia, Miquel
Molí i Robert Garrabé, amb sempre jo parli català, per fer la conversa en català
a la seua presidenta? Sense pèls a la llengua, va condemnar l’actitud del
govern espanyol i l’ús de l’article 155, la repressió, va lamentar que no hi hagi
més reaccions polítiques a França i va expressar la seua solidaritat amb els
presos polítics. Quin contrast amb Manuel Valls, també socialista segons ell!
La imatge, reproduïda dins la premsa digital
catalana, que acompanyava el twitt de Joan
Lluís Luís: “El llaç groc d'Hermeline
Malherbe, la presidenta socialista del
"Conseil Départemental des PyrénéesOrientales", o sigui de Catalunya Nord. No
tots els socialistes són com Iceta o Valls.”
(27/04/2018)

L’USAP és campiona
09/05/2018. L’USAP és campiona de Pro D2 i tot l’estadi de Tolosa era sang i or,
car el rugbi és un dels components de la identitat catalana.

L’USAP és campiona de Pro D2 i puja en primera divisió, en TOP 14, com
diuen ara. Diumenge vam assistir a un partit esplèndid, amb una segona part
on els davanters van dominar la mêlée de Grenoble - que eren pas
palpalloques, com diu la cançó de Jordi Barre – i els van rebentar. Molts
assaigs i també un bon joc obert. Al final, un 38 a 13 sense discussions. A l’inici
vaig veure els jugadors de l’USAP contractats, van fer faltes i perdien pilotes.
Però al cap d’un bon moment, belleu un quart d’hora, quan Grenoble ja
manava, va arribar la primera mêlée i van prendre confiança, car van fer recular
el pack advers. Per jo és el moment on se va capgirar el partit.
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Tot l’estadi de Tolosa era sang i or, amb un ambient extraordinari. Realment,
l’USAP té molt bons seguidors. Després de la victòria, vaig sentir a la ràdio i
llegir al diari que jugaires i dirigents d’altres clubs del TOP 14 deien que eren
contents car trobaven a faltar l’USAP i el seu públic. M’ho crec car, a tots els
partits que he vist aquest any, no hi ha una afició semblant a la de Perpinyà. I
que se reivindica catalana. El rugbi, el 15 o el 13, és un dels components i
refugis de la identitat catalana, amb una gran capacitat integradora, car s’hi
veia gent de tota mena, com ho és també el Barça a Catalunya. Un cop més
vaig comprovar que els comentaristes de la televisió i de la ràdio deien “les
Grenoblois” o “les Alpins”, i deien sempre “les catalans” i no pas “les
Perpignanais”. L’aspecte identitari de tota la gent i d’un país és tan evident que
contamina tot i tothom.

A l’estadi de Tolosa, la marea sang i or dels usapistes durant la remesa del planxot (font:
lindependant.fr, 06/05/2018)

Ara bé, mentre mirava el partit a la televisió – car un fill meu abonat no m’havia
pogut aconseguir una entrada – pensavi en els quatre anys de purgatori en
segona divisió, de dificultats i de desencís dels suporters. Recordavi que fa
quatre anys, quan vam baixar en segona divisió, l’USAP va perdre molts
jugadors que van marxar, però sobretot va perdre molts seguidors i abonats, tot
i que el preu dels abonaments va baixar molt. A Aimé Giral sovint hi havia mitja
entrada. Per tant, a més dels jugadors, del president Rivière i del seu staf, vull
retre homenatge als seguidors que no van defallir, als que van continuar a anar
a l’estadi, que hi van creure i han ajudat a portar el nostre equip a la primera
divisió, que és la seua. Si seu d’aquests, vosaltres que escolteu, que no heu
deixat caure el vostre equip, enhorabona ! Esteu recompensats per la vostra fe,
car és la vostra victòria.
Ara toquen la festa i els reclutaments. Crec que gairebé tots els jugadors poden
continuar en TOP 14, molts s’ho mereixen. Mes cal pas amagar que l’any
vinent serà pelut, car se caldrà adaptar a un altre nivell.
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Ahir dimarts hi havia festa grossa al peu del Castellet, a la Plaça de la Victòria,
que mereixia el seu nom, amb una victòria que ella no ha fet cap mort, car per
l’altra, la de 1918, més de 13.000 nord catalans hi van deixar la pell. El grup Al
Chemist va posar ambient, com cal i com sempre, i els jugadors van rebre
l’ovació que se mereixien. N’he vist alguns que des de l’entarimat filmaven la
plaça, les vores de la Bassa i els ponts plens de gent que els aclamaven, per
recordar l’ovació que rebien. Me deia que a Catalunya Nord ni els partits
polítics, ni els sindicats no poden reunir tanta gent a una manifestació. Només
ho poden aconseguir l’USAP i el rugbi, amb una afirmació identitària que alguns
trobaran belleu superficial, però que és real, integradora i orgullosa del que és.

Visa pour l’Image sense Catalunya
19/06/2018. Visa pour l’Image se farà sense Catalunya en el programa oficial.
https://www.radioarrels.cat/podcast/90/la-cronica-dopinio-de-joan-becat-del-dimarts-19-de-juny

Visa pour l’Image se farà a Perpinyà sense Catalunya en el programa oficial. És
la decisió de Jean-François Leroy, amb paraules bastant crues allunyades de
les intencions i dels caràcters d’aquest esdeveniment mediàtic. Va dir
textualment “en dehors des photos de manifestations, je n’ai rien d’intéressant.
Des photos de drapeaux qui flottent ça ne fait pas une expo”.
Me sembla que hi va haver més que manifestacions. El que va passar l’1
d’octubre no val un reportatge o una petita exposició, ni que sigui testimonial?
Visiblement no se fa perquè no se vol fer. En aquesta línia, no és una decisió
tècnica, és una presa de posició política, és una voluntat d’ignorar el que passa
tocant a casa seua, de no moure res i mirar d’un altre costat, doncs d’ajudar
objectivament la repressió.

A Brussel·les els cartells del Festival City Zen i de l’exposició 55 Urnes per la
Llibertat (font: revistamirall.com, 18/06/2018)
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És xocant car aquest festival de fotoreportatge vol denunciar – segons diuen
ells mateixos – els atacs a les llibertats en el món i donar veu als oprimits i
víctimes allà on siguin. És veritat, els ho concedeixi, que és més fàcil prendre
posició sobre el que passa a l’altra punta del món, a Birmània, a Àfrica o a
l’Orient Mitjà que a Europa mateix, a cals veïns, llevat evidentment dels
immigrats, pobrets. És bastant impresentable i hipòcrita.
Les situacions i el context són molt diferents, però me fa pensar a l’actitud de
l’Estat francès, dels polítics i intel·lectuals francesos, majoritàriament, durant la
guerra civil espanyola on se va promoure també la no-intervenció, és a dir
l’ajuda objectiva al general Franco i als rebels franquistes, també perquè no
calia interferir. En un cas com en l’altre què cal que passi, fins a quines
barbaritats cal deixar fer per prendre posició?
Ara bé, vulguin o no vulguin el senyor Leroy i l’ajuntament de Perpinyà,
Catalunya serà present durant Visa pour l’Image. Hi ha iniciatives per muntar
exposicions de fotògrafs nord i sud catalans als pobles dels voltants i a
Perpinyà mateix.
Hi haurà sobretot l’exposició de les cinquanta-cinc urnes de l’1 d’octubre
transformades per cinquanta-cinc artistes, organitzada pel Comitè de solidaritat
catalana de Catalunya Nord, és a dir per Hervé Py, Francesc Bitlloch i tots els
companys i companyes que hi han participat. Se diu “55 Urnes per la Llibertat”.
És actualment a Brussel·les, del 15 de juny al 15 de juliol, a l’església del
Béguinage de la capital belga. Serà a Perpinyà a finals d’agost i al setembre, és
a dir per Visa pour l’Image, on els centenars de periodistes i fotògrafs de
premsa de França i d’arreu del món la podran veure, com també tota la gent de
Catalunya Nord. Anirà desprès a Barcelona. Al final les cinquanta-cinc obres
seran subhastades i els diners aniran a la caixa de solidaritat pels presos
polítics. Ben pensat, original i creatiu. L’art i l’esperit contra la violència i la
foscor.

Cent cròniques d’actualitat a Ràdio Arrels
14/08/2018. Cent cròniques d’actualitat a Ràdio Arrels, sobretot centrades sobre
Catalunya Nord i Catalunya. https://soundcloud.com/radio-arrels/la-cronica-dactualitat-de-joanbecat-dimarts-14-dagost-del-2018

Amb la d’avui, són cent cròniques d’actualitat que hem fet junts a Ràdio Arrels,
centrant-nos sobretot sobre Catalunya Nord i Catalunya. Belleu sabeu que
m’agraden els xifres, no en si mateixes, sinó pel que revelen de les tendències.
El més gran nombre de temes, 81, concerneix evidentment la situació a
Catalunya i a Espanya, amb un any de bogeria i notícies importants gairebé
cada setmana.
Però 57 cròniques van ser sobre Catalunya Nord amb la política i les eleccions,
Occitània i País Català, però també amb l’agricultura, l’aigua d’irrigació o dels
aiguats, els incendis, la cultura catalana i la llengua, Cotlliure, la muntanya, el
Canigó i els seus coscolls, el turisme, amb Perpinyà, la Llotja i Palau de
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Justícia, Prats de Molló, les eolianes i el gasoducte, les festes de l’ós al
Vallespir i fins i tot els Reis d’Orient.
La vida política a França i les eleccions van ser temes per 38 cròniques, i la
situació a Europa i al món per vint cròniques, per meitat la Unió Europea i
Rússia, i per l’altra Àsia i Amèrica, on les eleccions als Estats Units i
l’inenarrable Trump han donat matèria a reflexió i a riure groc.

Pels 50 anys, la història de la Universitat Catalana d’Estiu
14/08/2018. Per la 50a edició de l’UCE, se fa un breu històric d’aquesta
manifestació pancatalana. https://soundcloud.com/radio-arrels/la-cronica-dactualitat-de-joanbecat-dimarts-14-dagost-del-2018

Aquest any a Prada, d’aquí tres dies, s’obrirà al Liceu Renouvier la 50a edició
de l’UCE. La primera amb aquest nom va ser l’any 1969, amb un tema ben
local: “El Rosselló avui i demà”. Us faig remarcar que se parlava de Rosselló i
no de Catalunya Nord l’any 1969, senzillament perquè aquest nom encara no
s’havia creat. Serà ideat uns anys més tard, precisament a l’UCE, amb un llibre
molt clar i “engagé”, compromès, “El petit llibre de Catalunya Nord”, publicat
l’any 1974 per Llorenç Planes i Montserrat Biosca. Vindrà després, publicat
l’any 1977, el meu “Atlas de Catalunya Nord”. El mateix any 1974 les recerques
que tenia molt avançades per l’atles me van permetre de fer una primera
conferència econòmica a l’UCE.
Hi ha un debat sobre l’any de creació de l’UCE. La primera amb aquest nom
és del 1969. Però ha estat precedida a l’estiu del 1968, a conseqüència del
maig 68 i de tot el que va despertar, per unes “Diades de cultura catalana”, del
26 al 31 d’agost, cada dia a partir de les 6 de la tarda al liceu Renouvier de
Prada, amb un debat o un curs i, a la nit, un espectacle a Sant Miquel de Cuixà.
Sumant tot, hi van participar unes 50 persones. No és gaire, però no està
malament. Van ser organitzades pel Grup Cultural de la Joventud Catalana,
amb l’ajuda del GREC, el Grup Rossellonès d’Estudis catalans. Segur que
coneixeu alguns d’aquests capdavanters, que eren jovenets aleshores: Narcís
Duran, Andreu Balent, Miquel Mayol, Reinald Dedies, Maria Dolors Oms-Solà i
altres. Entre els professors trobem l’occitanista Robert Laffont, Pere Ponsich,
Pere Verdaguer o Francesc Vallverdú, que venia de Barcelona. Van cantar,
entre altres, Lluís Llach, Dolors Laffitte o Jordi Clua.
El primer dels quatre períodes de l’UCE va de 1969 a 1978. Se’n va cuidar el
GREC, és a dir la gent d’aquí, amb Pere Verdaguer, l’ànima i l’organitzador de
l’UCE durant molts anys, ajudat per una colla de benèvols nord-catalans. Ja el
segon any se va orientar cap a Catalunya i els Països catalans, que patien el
règim franquista i a qui l’UCE feia un gran servei, com a espai de llibertat, de
coneixements sobre les matèries prohibides a les universitats del sud, i de
paraula lliure. L’UCE va passar d’un centenar de participants a mil i 23 seccions
l’any 1974. Els anys 1975, 76 i 77 va caler fer dues i tres sessions al juliol i a
l’agost de tanta gent que hi venia.
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La segona etapa comença l’any 1978. Amb la transició democràtica a l’Estat
espanyol, el GREC va passar la responsabilitat de l’UCE a una Comissió
gestora dels Països Catalans, amb seu a Barcelona. Van ser anys grisos, car la
participació va baixar a unes 500 persones, de les quals més de cent eren
professors. L’UCE se va orientar cap a temes de societat alternatius, que
reduïen encara més el públic i portaven a una deriva financera que posava
realment en perill la seua continuïtat.
L’edifici principal de Vallroc a
Prada, de la Universitat Catalana
d’Estiu. És completat per dos
edificis amb habitacions de
banda i banda. Acull el Centre
d’estudis amb residència Pau
Casals, obert tot l’any (font:
uce.cat,).

Tercera etapa. La reacció va venir l’any 1984 amb la iniciativa del president la
nostra acadèmia Enric Cassassas, l’Institut d’Estudis Catalans, i de les quatre
principals entitats culturals dels Països Catalans, Òmnium Cultural amb el seu
secretari Jaume Planes, l’Obra Cultural Balear amb Josep Maria Llompart,
l’Acció Cultural del País Valencià amb Eliseu Climent i, a Catalunya Nord, la
Federació de defensa de la llengua i la cultura catalanes amb Lluís Lliboutry.
Se va declarar l’UCE com a associació, se va crear un Patronat que rebia
comptes i que elegia un President de l’UCE per un any, amb llibertat de
constituir el seu equip i de determinar el seu programa. Va ser Max Cahner,
editor i exconseller de Cultura del primer govern de la Generalitat que va rebre
aquest encàrrec els primers anys i va portar la remuntada. És l’estructura que
hi ha sempre. L’UCE va evolucionar constantment, amb orientacions diferents i
adaptació a les necessitats del moment, però sempre amb un caràcter
universitari i popular, i de lloc d’encontre i de reflexió sobre els Països Catalans
i l’evolució d’Europa i del món.
La quarta etapa és una modificació d’estatut, car el 1996 l’associació se
transforma en Fundació, declarada prop del Protectorat de fundacions del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que rep comptes i
vigila al bon funcionament.
A l’inici dels anys 2000 se va començar el projecte de Vallroc, un gran edifici a
Prada, restaurat i eixamplat amb dos edificis nous d’allotjament de banda i
banda. Va beneficiar d’una gran ajuda de la Unió Europea, de la Generalitat, de
la Regió Llenguadoc-Rosselló, del Departament del Pirineu Oriental i de la Vila
de Prada. Acull des de fa tres anys durant tot l’any el Centre d’Estudis amb
residència Pau Casals, per escolars i intercanvis d’escoles, i els caps de
setmana acull famílies. Aquí n’estem, i esperi per molts anys.
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Podeu consultar el programa de l’UCE 2018 a la werb uce.cat. Cada jornada
s’organitza en diferents moments. Al matí, de 9 a 12, hi ha els cursos. Al migdia
hi ha un acte amb convidats importants, tot sovint polítics de diferents països i
tendències polítiques. Durant la tarda, de 3 a 5, se desenvolupen els tallers,
alguns d’esbarjo i d’altres més científics i, a les 5, se celebra un debat o una
taula rodona. Al mateix temps hi ha el fòrum obert, és a dir la llibertat deixada a
qui ho vol d’organitzar un acte, un debat, una presentació de llibres, o el que
sigui. A la nit tenim un espectacle proposat per l’UCE a la plaça de Prada.
S’acaba el dia amb la projecció d’una pel·lícula catalana al cinema Le Lido de
Prada.
Des de Catalunya Nord hi podeu anar quan voleu, un matí, una tarda, un dia. Si
no dormiu a l’UCE mateix, és a dir si torneu per dormir a casa vostra, només us
cal comprar al secretariat el tiquet del dinar, i eventualment del sopar. No hi ha
obligació d’assistir regularment al mateix curs. Podeu anar un dia a un curs i
l’endemà a un altre, segons el que us agradi més del programa.
Els actes i debats del migdia i de les 5 de la tarda són bastant interessants i
d’actualitat. El primer dia, com sempre, hi ha la inauguració, enguany amb la
vicepresidenta de les Illes Balears i, a la tarda, un debat sobre els Països
Catalans, mite o realitat. Els altres dies hi haurà temes com “Mobilització i
política”, amb Elisenda Paluzie, Marcel Maurí i Pilar Rahola, o “El franquisme
entre nosaltres”, o “Justícia i conflicte polític”, o encara “Autodeterminació i
repressió”, és a dir els temes calents de l’actualitat. Per la cloenda és anunciat
el president de la Generalitat Quim Torra. No us podeu perdre aquests
moments.

Els Dragons guanyen la CUP anglesa
28/08/2018. Valents i amb bon joc els Dragons Catalans són campions i van
presentar la copa davant el Castellet. https://www.radioarrels.cat/podcast/172/la-cronicadopinio-de-joan-becat-del-dimarts-28-dagost-del-2018

La final va ser un partit vibrant, amb els Dragons que manaven sempre i l’equip
dels Llops de Warrington, una ciutat entre Liverpool i Manchester, que li anava
al darrera i reduïa la diferència. Va ser una final palpitant. Els Dragons s’ho han
guanyat pel seu bon joc i sobretot per la seus valentia. Se notava que als
anglesos els hi costava acceptar la derrota i per això van tenir un joc bastant
dur. L’àrbitre, com sempre amb un equip anglès, va ser impecable i equidistant
a la manera british, és a dir no xiulant els fora de joc anglesos ni algunes faltes
flagrants més s’apropava la fi del partit, i xiulant qualsevol falta dels dragons,
per petita que sigui, amb una penalitat. Per tant una victòria amplament
merescuda.
Els Segadors, que és l’himne nacional de Catalunya, és l’himne dels Dragons
Catalans. Va ser canta per una coral i retransmès per megafonia i, abans del
partit se va tocar la Marseillaise. Després del partit els Dragons van rebre twitts
de felicitacions dels presidents Torra i Puigdemont i també de la família reial
britànica, tot un savoir-vivre. A Catalunya el partit era retransmès per un canal
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de TV3 i molts teleespectadors l’han pogut seguir i descobrir aquest esport
típicament nord català. A Perpinyà vaig poder veure el partit a la plaça de l’antic
hospital militar, al carrer Foch, sobre una pantalla gegant instal·lada pel Consell
Departamental, en companyia de molts aficionats.
Ahir, davant del Castellet, milers de persones i molts joves per a ovacionar els
vencedors, que van ensenyar la Cup. La presidenta del Consell Departamental
va ser aplaudida i el batlle de Perpinyà se va fer xiular pel públic. Un veí m’ha
dit que era perquè el batlle no havia mai ajudat el XIII ni els Dragons. El
president Guasch, molt emocionat per la conquesta de la Cup, va dir per calmar
la gent que el batlle de Perpinyà li havia fet promeses. Millor tard que mai.

El balanç de la Universitat Catalana d’Estiu
28/08/2018. La Universitat Catalana d’Estiu va oferir cursos, debats d’actualitat,
una missa amb tres bisbes i arquebisbes i la cloenda amb el president Torra.
https://www.radioarrels.cat/podcast/172/la-cronica-dopinio-de-joan-becat-del-dimarts-28-dagost-del2018

La Universitat Catalana d’Estiu s’ha acabat en apoteosi amb la cloenda a
càrrec del president de la Generalitat Quim Torra. En el seu parlament, molt
aplaudit, va afirmar: “Aquests mesos que venen no ens defensarem de res,
anirem a acusar l’Estat espanyol”. Va afegir que “Catalunya es va
autodeterminar l’1 d’octubre” i que ara “cal fer real la República”. En nom del
Consell Departamental Nicolas Garcia va condemnar fermament l’absència de
llibertats democràtiques a Espanya i reclamar l’alliberament dels presos.
Després de l’acte Quim Torra va visitar les cases on va residir Pau Casals i
l’exposició sobre Gustau Violet, muntada per Ramon Gual i Mònica Batlle. A
notar que des de la vinguda de Pasqual Maragall el 2004, acollit per Cristià
Bourquin, cap president de la Generalitat no havia visitat l’UCE fins enguany.
La setmana passada us vaig parlar dels moments forts de l’inici de l’UCE.
N’hem tingut també durant la segona part, com els actes i debats sobre “El
franquisme entre nosaltres”, o “Justícia i conflicte polític”, o sobre
l’autodeterminació. El premi Canigó va ser atorgat a l’Associació catalana pels
drets civils, recollit per una germana de Carles Puigdemont. Mencionaré també
la missa concelebrada a l’església Sant Pere de Prada pels dos bisbes de
Perpinyà i Girona i l’arquebisbe de la Seu d’Urgell, que és Copríncep d’Andorra.
El balanç de l’UCE és positiu, tot i que falta un dels dos edificis de dormitoris,
que el proviseur del liceu Renouvier no vol deixar, per raons de circumstància
difícils d’entendre. En tornaren a parlar més endavant. En total l’UCE va acollir
1.455 participants, o sigui uns seixanta més que l’any passat, dels quals set
cents eren estudiants i més de tres cents participants a les diades científiques o
professionals. Van ser acreditats vint-i-cinc periodistes. La repartició dels
participants per Països Catalans va ser del 70% de Catalunya, 9% de
Catalunya Nord, 7 i 6% del País Valencià i de les Illes, i 5% d’altres llocs, entre
altres d’Andorra i de l’Alguer.
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L’any 2018 a Catalunya Nord
31/12/2018. A Catalunya Nord se destaca la publicació per l’IGN del mapa del
Canigó amb els noms corregits, les victòries de l’USAP i dels Dragons Catalans i la
censura de “Visa pour l’image”.

L’any 2018 a Catalunya Nord va començar amb una bona notícia, la publicació
del mapa del Canigó per l’I.G.N, amb la seua toponímia corregida en català.
Feia trenta anys que l’esperàvem. La pressió del Sindicat de municipis de
Canigó Gran Paratge i dels més de cent municipis del SIOCCAT hi va ser per
molt. Si no ho heu fet heu de comprar aquest mapa “de randonnée” i tirar el vell
També, amb un esforç especial del Consell Departamental per cinquanta
municipis i de la Comunitat de Comunes del Conflent per vint-i-nou altres, la
Direcció general dels impostos de Perpinyà ha corregit amb grafia catalana
correcta els noms dels seus cadastres. Això duplica el nombre de municipis
corregits per arribar a 176. Vull retre homenatge als batlles que ho han acceptat
i que s’han implicat en aquesta restitució del nostre patrimoni.
Destacaré la gran felicitat que nos ha procurat l’USAP, campiona de Pro-D2.
Quan se va celebrar el títol us vaig confiar que veia difícil el retorn en primera
divisió, el Top-14, degut al nivell de joc i al potencial financer dels altres clubs.
No me pensavi que seria un camí de creu, ja que l’USAP acaba l’any sense un
sol partit guanyat. El que me fa plaer és veure que els aficionats continuen
animant el seu equip, que fa el que pot i se mostra tot sovint coratjosa.
També hem tingut l’orgull de veure els Dragons Catalans guanyar la CUP
anglesa on juguen des de fa molts anys. Se preveu un partit dels Dragons
contra un prestigiós equip anglès, aquesta primavera a Barcelona.
A nivell polític destacaré la censura dels organitzadors de Visa pour l’image
sobre l’1 d’octubre i la independència de Catalunya. Censura política,
evidentment, amb l’agreujant que no era a París o a qualsevol lloc de França,
sinó a Perpinyà mateix. La rèplica va venir del Comitè nord català de suport als
presos polítics, al voltant de l’Hervé Py. Han realitzat l’exposició “55 urnes per
la llibertat”, on 55 artistes transformaven cada u una urna del referèndum en
obra d’art, en un clam per la llibertat i els drets humans. Va ser exposada a
Brussel·les al juny, a Perpinyà al setembre, inaugurada pel president Quim
Torra, i finalment a Barcelona a l’octubre on va rebre un rècord de visitants,
com a Perpinyà. El catàleg, batejat “El llibre groc” és esplèndid i val la pena
tenir-lo a casa. Ningú no fa benefici ni rep pagaments. Tot el que pagareu si
l’adquiriu va a la caixa de solidaritat amb els presos polítics catalans.
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L’urna de l’artista Franc Aleu (font: vilaweb.cat, 30/08/2018).

Hi va haver també l’exposició “155 fotografies per la llibertat” sobre els fets de
Catalunya i una desena d’altres exposicions sobre aquest tema. És a dir que la
censura no ha funcionat car el procés català va ser molt present. Fins al punt
que a Visa pour l’image se van veure obligats d’organitzar un debat sobre
“Catalunya i els mitjans de comunicació” al palau de congressos, moderat per
en Pere Becque.
Tancaré l’any 2018 amb l’excepcional Diada de Catalunya Nord, en
commemoració de la firma del Tractat del Pirineu, el 7 de novembre del 1659.
Més de deu mil participants van omplir els carrers del centre de Perpinyà, molts
d’ells vinguts de Catalunya per donar les gràcies a la gent i als batlles nord
catalans que han donat el seu suport.

Jacint Rigau
05/02/2019. Si el pintor perpinyanès Jacint Rigau és francès, els catalans del sud
són espanyols? https://www.radioarrels.cat/podcast/244/la-cronica-dactualitat-de-joan-becatdimarts-05-de-febrer-de-2019

Hi ha tota una educació a fer a Catalunya. A TV3, a l’emissió Preguntes
freqüents, un director de museu feia visitar i entre curiositats ensenyava un
quadre del pintor nord català Jacint Rigau. Preguntava: “És un pintor català o
un pintor francès?” Com si no fossin catalans dels dos costats de la frontera?
Això passa sovint. De dues coses una: o bé Catalunya Nord i Catalunya són
terres catalanes i els que hi neixen són tots catalans, o bé són territoris de dos
Estats i la gent és de dues ciutadanies diferents. Només hi haurà carnets
d’identitat francesos al nord i catalans al sud el dia que hi hagi una República
de Catalunya. Mentrestant hi ha els dos Estats francès i espanyol.
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Els 80 anys de la Retirada
02/04/2019. Pels vuitanta anys de la Retirada se recorden el refugiats republicans i
els seus fils que se van quedar a Catalunya Nord.
https://www.radioarrels.cat/podcast/291/la-cronica-dactualitat-de-joan-becat-dimarts-02-dabril-de-2019

Pels vuitanta anys de la Retirada hi ha moltes commemoracions, tothom en
parla, quan fa 20 o 25 anys no se’n parlava gaire o gens. Era una història
amagada, un moment vergonyós de la nostra història. S’esperaven algunes
desenes de milers de refugiats i en va arribar 550.000 dins un departament que
comptava només la meitat d’habitants. No hi havia cap preparació ni
estructures per acollir-los, se’ls va rebre en condicions precàries, tot sovint
inhumanes i degradants. Molts van anar a altres llocs de França, però bastants
se van quedar a casa nostra.
És la vida i la inserció d’aquests exiliats i fills d’exiliats, és la seua aportació que
tenen par a mi un gran interès. Durant temps van ser tractats d’espanyols,
vinguin d’Espanya o de Catalunya. Molts no van parlar després dels patiments
de l’exili i de la retirada, sovint ni als fills. M’ha arribat que coneguts de fa
temps, col·legues, pagesos, enquestats me diguin que el pare o la mare, d’ells
o de la seua dona eren refugiats o fills de refugiats, quan mai no m’ho havien
dit. Però tot i aquesta discreció, aquesta actitud púdica, aquest passat marcat
pel patiment, s’han integrat a la societat nord catalana i han contribuït a la seua
activitat i al seu progrés. És clar que també hi han contribuït els nord catalans i
la gent vinguda de França endins, però en molts aspectes els refugiats i els
seus descendents han aportat molt al país. Són bastant més que el que
sembla, actius dins la societat, aportant les seues competències que ja tenien a
Catalunya, la seua voluntat de viure, ja que tornaven a començar una nova vida
en condicions difícils, aportant també una altra visió dels valors humans i
democràtics.
El calendari 2019 de Terra Nostra evoca aquestes aportacions, algunes
conegudes, d’altres no tant. Us aconselli d’adquirir-lo si no el teniu ja, i de
guardar-lo. Per exemple, entre les desenes i desenes de persones citades hi
trobareu gent que s’han implicat dins la vida política, dels consells municipal al
Consell Departamental i a les assemblees de l’Estat, com Jean Vila a
Cabestany, Nicolas Garcia, Pierre Aylagas, Jacqueline Irles o Claudi Ferrer. En
economia Modest Sabaté, el suro taper com diuen a l’Empordà, els Guasch de
la indústria càrnica i del rugbi. Pels artistes i el món cultural Pere Verdaguer,
Josefina Matamoros, el propi Ramon Gual, Pere Manzanares, Narcís Duran,
Sergi Barba, Patrick Gifreu, Maria Dolors Oms-Solà, Carles Serrat, Calí i molts
altres.
Sobre aquest tema la Casa de la Generalitat a Perpinyà i la revista Terra
Nostra organitzaven la setmana passada una taula rodona sobre: “El llegat de
la retirada en la vida política de Catalunya Nord”. Els ponents eren Nicolas
Garcia, ex-batlle d’Elna i vicepresident del Consell Departamental, Claudi
Ferrer, batlle de Prats de Molló i Pierre Aylagas, ex-batlle d’Argelers i diputat,
tots fills de refugiats i implicats al servei del país i de la seua gent. Moderava
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Ramon Gual. Amb una gran sinceritat i emoció ens han explicat els seus
records del pares i de les normes de vida i de pensament que els hi van
inculcar. Tres trajectòries, tres testimoniatges, tres implicacions i per tots el
rebuig de les injustícies i, actualment, la defensa dels presos polítics catalans.
Un gran moment, autèntic i us asseguri molt emocionant.

A la taula rodona sobre el llegat de la Retirada en la vida política de Catalunya Nord: Nicolas
Garcia, Ramon Gual, Claude Ferrer, Pierre Aylagas (foto Eduard Lladó, 20/03/2019).

Mare de Déu o Nostra Senyora?
23/04/2019. A propòsit de l’incendi de la catedral de París es comenten els
conceptes de Nostra Senyora i de Mare de Déu. https://www.radioarrels.cat/podcast/306/lacronica-dactualitat-de-joan-becat-dimarts-23-dabril-de-2019

La catedral de París va cremar fa una setmana i tothom diu que la cal restaurar
i reconstruir les parts que s’han enfonsat o que són inestables. Dues qüestions
van ser polèmiques, el finançament i com reconstruir. Són temes que
continuaran fent debat i que deixarem per més endavant. Fixeu-vos que he dit
catedral de París car en català no sé com la batejar. En francès és Notre
Dame, però el costum a casa nostra és de designar la verge Maria com la Mare
de Déu i no Nostra Senyora, que és d’introducció relativament recent per
influència francesa. No és el mateix concepte.
En efecte Notre Dame, és a dir Nostra Senyora, representa la reina, la
sobirana, un concepte molt francès ja que França va ser durant segles el
paradigma de la monarquia absoluta, acompanyada per una manera semblant
de practicar la religió, de dalt a baix i centrada sobre França, el gal·licanisme.
Encara avui dia, sota la 5a República, els tics de la monarquia se retroben dins
la manera de governar des de la presidència de l’Estat. Ben mirat, no deixa de
ser sorprenent que se representi com a sobirana la verge Maria quan, segons
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els evangelis, era una nina pobre, esposa d’un fuster, parint dins una granja, un
pessebre. Es clar que ser reina és un símbol, però?
A l’oposat d’aquest concepte és el que trobem a Catalunya Nord o a Catalunya
on, fins i tot, Maria és més estimada que Jesús mateix. Moltes esglésies i
capelles són dedicades a la Mare de Déu. Tenim la Mare de Déu de Vida a
Argelers, del Roser a Palaldà, de la Bonanova a Portvendres, de les Abelles a
Banyuls, dels Prèssecs a Arles, del Coll a Calmella, dels Dolors a Ceret, del
Coral a Prats de Molló i unes trenta més. No és la sobirana que s’estima, sinó
la mare, la protectora, la que dona la vida i està prop dels creients. Fins i tot
quan l’església és oficialment a Nostra Senyora (Notre Dame), nom sovint del
segle XIX ençà, la gent continua dient la Mare de Déu.
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L’aigua
Què pot passar a Perpinyà amb un aiguat com l’any 40?
06/10/2014. Amb la tardor, cada any, arriben pluges que poden ser molt violents i
provocar inundacions fortes o aiguats, com el de 1940 a Catalunya Nord. S’evoca
per Perpnyà el guió possible d’un nou aiguat.

Amb la tardor, cada any, arriben les pluges i els bolets. Aquestes pluges poden
de cop ser molt violents i provocar inundacions fortes. Va ser el cas fa pocs
dies al Gard i a l’Erau, amb moltes destrosses i pèrdues de vides humanes.
Van caure 350mm de pluja, o sigui un pam i mig, que és molta aigua: s’entén
que quan baixa i se concentra pugui inundar i emportar-ho tot. Cal dir que tot
sovint no s’ha previst el pas de tanta aigua, i les destrosses en són
incrementades. És també el que ha passat a l’Erau i al Gard. L’aigua ha de
passar i té una força immensa.
Ara bé, vull recordar que el rècord de pluja en un dia va ser durant el famós
Aiguat del 40 a Catalunya Nord, amb un màxim a l’alt Vallespir, als municipis
del Tec, de Montferrer, de Sant Llorenç de Cerdans o de Prats de Molló, amb el
doble d’aigua que aquests dies a l’Erau per tot el Vallespir, la Garrotxa i el
Conflent. Va ser un metre d’aigua en un sol dia i un metre i mig en tres dies, els
16, 17 i 18 d’octubre del 1940. Heu d’imaginar aquesta quantitat baixant de tot
arreu, erosionant i emportant-s’ho tot, terres, cases, gent, rutes i ponts. Qui ho
ha vist se’n recorda encara i per sempre.
Això tornarà a passar, car els estudis històrics mostren que hi ha una
probabilitat de un cop o dos per segle. Com han passat setanta anys, això vol
dir que el pròxim aiguat és per aviat.
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La Tet al Pont de Pedra a Perpinyà durant l’aiguat d’en 40 (clixé Chauvin, arxiu Terra Nostra)

Durant l’aiguat d’en 40, a Perpinyà, en dotze hores el nivell de la Tet va pujar
de un metre a més de sis metres. Quan seu avui dia a la via ràpida que és dins
el llit de la Tet imagineu l’alçada: seria per damunt de la vostra votura, amb una
ribera enorme i violent. Nimes i Montpeller no són les soles a tenir des
aménagements mal concebuts, que exageren les catàstrofes. Nosaltres també
sem tan burros com els altres. Us en diré un exemple, entre d’altres, i a
Perpinyà mateix.
La gent gran o d’experiència sap que, quan hi ha un aiguat, sempre la Tet salta
a fora del seu llit després del Soler, just passada Santa Eugènia, en front de
Baó i abans de Sant Esteve. Com que hi ha un talús alt a la seva riba dreta, la
Tet va cap a l’esquerra, abans de l’actual ruta de Baó que travessa la ribera, i
inunda les terres baixes, passa pel Baix Vernet i torna al seu llit cap a on hi ha
la Fira, la deixalleria i les terres baixes de Bonpàs.
S’han fet digues per a protegir, molt altes, però només comencen amb el
municipi de Perpinyà. Més amunt i precisament on salten els aiguats, són de
terra i de sorra, i més baixes. Per tant el pròxim aiguat saltarà sempre aquí. On
anirà l’aigua? Doncs som sempre per la part baixa de Baó i de Sant Esteva que han tingut la prudència de no construir en aquesta zona - i des d’aquí pel
Baix Vernet, on els bombers són en zona inundable, però desprès l’aigua no
podria tornar a la ribera, car li prohibiran les digues. Per tant continuarà per les
urbanitzacions de Bonpàs, per Vilallonga de la Salanca i per Santa Maria, fins
al mar. I es dirà que era imprevisible car mai no hi havia passat la Tet.
Quina solució? Fer digues suficients fins al pont del Soler. Qui paga i qui en
prendrà la decisió, ara que estem encara a temps?
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L'erosió de les nostres platges
17/12/2014. Els temporals de mar s’emporten la sorra de les platges. Fa temps
que ha començat i durarà encara temps. Se caracteritzen els principals elements
que ho afavoreixen.

Amb els temporals de mar que s’emporten la sorra de les platges s’ha tornat a
parlar de l’erosió del litoral. Fa temps que ha començat i durarà encara temps.
És un fenomen natural, que la nostra acció - vull dir la dels homes i dels
decidors de l’Estat i dels municipis del departament - ha accelerat en menys de
mig segle. Ara, aquesta erosió de les platges s’ha fet irreversible. Per tant, o bé
cal deixar fer, ja que la natura acaba guanyant sempre, o bé cal fer alguna
cosa, és a dir gastar molts sous, que en aquest cas se compten en milions
d’euros, per un resultat provisional que caldrà tornar a començar al cap de pocs
anys, sempre amb altres milions d’euros suplementaris.
Per entendre ben bé la cosa, cal veure perquè això passa i perquè la mar
s’emporta la sorra de les nostres platges. Primer cal saber que la costa del
Rosselló és molt recent, tant a l’escala de la terra com fins i tot a l’escala dels
homes. Si teniu a casa l’Atles de Catalunya Nord, que vaig dibuixar a finals dels
anys setanta, veureu un mapa del Rosselló on vaig marcar el límit de la costa a
l’època dels romans, és a dir fa 2.000 anys, segons el geòleg marí Alain Got.
Doncs la mar arribava al peu del poble vell de Canet, l’Esperó era una illa, mitja
Salanca era sota l’aigua de la mar, com també tota la plana baixa entre
Argelers i Sant Cebrià, que tenia també la costa al peu d’on és el poble vell. El
cordó litoral, on tenim ara les platges de sorra, s’estava fent i no tancava tot el
litoral. Es va fer progressivament més gros i més llarg i es va tancar per fer una
nova costa fa només mil anys, a l’Edat Mitjana.
D’on venien la sorra i els materials d’aquest cordó de platges? De les riberes,
de l’Aglí, de la Tet, del Reart i del Tec. A cada inundació, a cada aiguat, molts
materials arribaven a la mar i els corrents marins litorals, que van del nord cap
al sud, els repartien al llarg de la costa. La gent més gran segur que recorden,
abans que netegin cada any les platges com fan ara pels turistes, que tothom
anava a vora mar a recuperar material, bigues i llenya després de cada riuada, i
que les platges tenien fangs o sall, és a dir llimó.
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La platja del Racó a inicis del segle XX, avui dia emportada per la mar fins a les cases (foto
Narbo, arxiu Terra Nostra)

Mentrestant, durant aquests dos mil anys, els estanys i els aiguamolls del
darrere del cordó litoral s’anaven omplint de terra, al·luvions, sorra i fang. Per
exemple, la capella romànica de Vila-rasa, entre Alenyà i Sant Cebrià, era mig
enterrada per les al·luvions quan se va restaurar fa uns anys.
Perquè els rius portaven tanta sorra i terra? Doncs perquè tot el territori era
cultivat o pasturat i que, poc o prou, l’aigua s’emportava sempre un poc de terra
a tot arreu; perquè les zones avui tapades per cases, carrers, pàrkings, rutes i
vies ràpides, etc. eren molt més reduïdes i més terra marxava; perquè no hi
havia barratges i que tot acabava a la mar.
Aquesta situació d’abans, és a dir d’equilibri i d’aportacions a les platges és
molt recent, car era la situació de fa només cinquanta anys. Però ja és del
passat: ara tot ha canviat i no hi ha prou material que arribi a la mar. En el
combat mil·lenari entre terra i aigua, on progressava la terra, ara i per uns
segles més, guanya i guanyarà l’aigua, i hem d’acceptar que reculi la costa.
Només podrem protegir alguns llocs puntuals, gastant molts euros.

Catalunya Nord, una civilització de l'aigua
05/02/2016. S’evoca la civilització de l’aigua de Catalunya Nord, que té els seus
fonaments en el dret català antic, recollit en els Usatges de Barcelona.

Evocarem avui la civilització de l’aigua, que és la de Catalunya Nord. Parlarem
de recs. Sigui per irrigar, sigui per eixugar l’aigua de les terres inundables, el
domini de l’aigua a Catalunya Nord vé de molt lluny, dels inicis de l’Edat
Mitjana, fa més de mil anys.
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Cal recordar que fa només pocs segles tant l’Aglí com la Tet, el Reart o el Tec
tenien divagacions dins tota la plana baixa i canviaven sovint de curs. L’Aglí
podia anar, segons els moments, cap a l’Estany de Salses o fins al Bordigo,
que és una antiga desembocadura seva, la Tet de Santa Maria a Canet i el
Reart a tota la plana baixa entre Sant Nazari i Sant Cebrià. El Tec se
passejava, segons els canvis de curs, dels Capellans de Sant Cebrià fins a la
Massana d’Argelers. A més, a tota la plana hi havia molt territori sense
drenatge, que s’inundava a cada pluja i amb molts estanys temporals. Sense
comptar que, sense aigua d’irrigació, ja podeu explicar durant l’estiu als arbres
fruiters, als cultius i als llegums que han d’esperar la pròxima pluja, a la tardor.

Miniatura dels Usatges de Barcelona, 1378 (segons https://commons.
wikimedia.org)

Per tant s’ha creat molt d’hora una civilització rural per a dominar i domesticar
l’aigua. És una originalitat nostra, que no té res a veure amb els Àrabs, com
s’ha dit de vegades.
Si les comunitats de regants van poder crear dissenyar i excavar els recs,
assegurar-ne el manteniment i tenir la capacitat jurídica de repartir l’aigua i de
fer respectar aquest repartiment, és perquè Catalunya va ser molt d’hora un
país amb normes i lleis, que van ser recollides per escrit, abans molts altres
països europeus. Era un país endreçat, amb un dret escrit i, en aquest sentit,
un hereu directe dels romans i de les civilitzacions antigues.
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En efecte, el dret d’utilitzar les aigües per la irrigació a Catalunya Nord té els
seus fonaments en el dret català antic, recollit en els Usatges de Barcelona, un
conjunt de normes jurídiques per tot Catalunya, recollides i reunides per escrit
al segle XII. Posteriorment, se retrobaran incorporades en un conjunt més
ample, amb totes les decisions i actes de les Corts Catalanes i de la Generalitat
després de llur funcionament regular a partir del segle XIII: són les famoses
Constitucions i altres drets de Catalunya, reunides i publicades primer al segle
XV i després als inicis del segle XVIII.
A l’interior d’aquests Usatges de Barcelona, és el seu article 72 que permet
concedir als pobles l’aigua per a irrigar. Aquest article és conegut com a Llei
Stratae, del nom llatí per a designar els camins, que és la primera paraula del
text. Diu que els camins, les aigües corrents i les fonts vives, les pastures i els
boscos de muntanya, les garrigues i les roques són als reis i als senyors, no
pas per a ells com a propietats privades, sinó per servir als seus pobles sense
que s’hi pugui fer obstacle.

Com s’organitzen els nostres grans regatius ?
02/03/2016. Descripció i funcionament dels grans regatius de la Tet, del Tec i de
l’Aglí, a Catalunya Nord.

Hem parlat del dret de l’aigua que tenen els catalans, car els hi atorga un article
dels Usatges de Barcelona, de l’Edat Mitjana, i de les Constitucions de
Catalunya, articles sempre vigents avui dia a Catalunya Nord. Aquest dret és a
la base del nostre extraordinari sistema d’irrigació. Avui evocarem la complexa i
precisa organització dels recs i el ric vocabulari que l’acompanya.
Prendrem com exemple els grans regatius de Catalunya Nord. Per la Tet, són
les àrees irrigades pels Recs de Corbera, de Tuïr, de Perpinyà - dit també Rec
de les Canals – i pel Rec de Vernet i Pià. Per l’Aglí hi ha el Rec de Ribesaltes i
el Rec de Clairà. Pel Tec tenim el Rec de Ceret i Morellàs, el Rec de les
Alberes, el Rec de Palau, el Rec d’Argelers i el Rec d’Elna. Més una quinzena
d’altres recs més modestos.
No cal descuidar, al Conflent, el famós Rec de Boera, els recs dels grans plans
entre Prada, Eus i Marqueixanes, i el Rec Major de la plana de Vinçà.
A tot arreu l’organització és la mateixa. El rec principal és com una autoruta
d’aigua. Agafa l’aigua al riu i la transporta per repartir-la entre recs secundaris,
que són les agulles. En general les agulles no porten l’aigua dins els camps,
sinó que la reparteixen entre petits canals secundaris, les ambegues. Les
agulles són com les rutes nacionals o departamentals, i les ambegues com els
camins o els carrers que porten a cada propietat.
Tot això és ben pensat, ben organitzat i fet a tot arreu amb les mateixes
normes! El punt on se pren l’aigua al riu és una resclosa o una presa. Se diu
que és un botàs quan és un barratge provisional per un rec petit o un reguerot
local, de pocs propietaris.
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El rec alimenta successivament diverses agulles tot al llarg del seu trajecte. La
presa de l’agulla sus del rec se’n diu un ull, o un ullal, o un trenc (de trencar
l’aigua). Cada agulla té el seu nom. Algunes d’elles, més grosses, alimenten al
seu torn diverses altres agulles, com l’Agulla del Trenc Major a Sant Feliu
d’Amunt, i porten sovint també el nom de rec, com el Rec del Soler, que és de
fet una grossa agulla que agafa l’aigua del Rec de Perpinyà en territori de Tuïr,
al lloc dit les Llunes del Soler. Podríem citar també el Rec d’Orla o el Rec de les
Carletes a Perpinyà, o el Rec de la Torre que és una part del Rec d’Elna.

El Rec de Perpinyà a Sant Feliu d’Amunt i els Ullals Petits, amb llur agulla a
l’esquerra (foto J. Becat)

Hi ha costums locals. Tot i que són agulles, a la plana de Vinçà, s’acostuma a
parlar de branques, per exemple la Branca de Saorla, la Branca de Rigardà o la
Branca de Dalt.
Tots aquests recorreguts dels recs i de les agulles són de propietat col·lectiva,
és a dir de la comunitat o sindicat de regants. Com hem dit, les agulles
alimenten les ambegues, que elles són de propietat privada, dels diferents
propietaris de les parcel·les concernides, mes sempre han de deixar passar
l’aigua i la gent.
És aquí que hi ha sovint problemes quan es construeixen cases noves o
lotissements, que tallen l’aigua a la gent de més a baix, tapen les ambegues i
agulles i s’apropien tot el terreny. S’hi hauria de posar ordre, car recs, agulles i
ambegues serveixen també a evacuar l’aigua de la pluja i de les inundacions.
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Quan una branca més petita sall d’una agulla, se’n diu un esperó, com per
exemple l’Esperó del Rec de Sant Martí a Sant Feliu d’Avall. Quan una agulla o
una ambegua se separa en dos, per evitar remolins o que s’hi formi un tap
d’herbes o de branques, que desviarien l’aigua més d’un costat que de l’altre, hi
ha el que se’n diu un diamant, com el Diamant del Mas d’en Pardinella a Elna,
o el Diamant del Mas de l’Eula a Toluges. La raó del nom és que a la separació
se fa una minsa paret en punta fina per a separar l’aigua.
És sobre aquesta nota poètica que acabarem avui. Un altre dia us parlaré de la
repartició de l’aigua.

Els espectaculars recs de l’alt Conflent
27/06/2016. Se presenten els principals recs del Conflent, llargs i
extraordinaris, en unes muntanyes escarpades i inhòspites.

Quan se parla de recs i de regatius, tothom pensa als grans recs de la plana
del Rosselló i dels bassins de Prada i de Ceret. Tot sovint la gent no sap que hi
ha una regió de muntanya amb recs realment extraordinaris, és l’alt Conflent.
Aquesta regió té hiverns freds i un clima de muntanya, mes també és molt
assolellada, amb secades d’estiu. Sense irrigació molts cultius no eren
possibles ni es podia fer reserves d’herba seca per l’hivern. A l’alt Conflent hi
ha a tot arreu petits recs, petites derivacions de les riberes i dels còrrecs, pels
camps i prats del fons de vall, i abans pels molins i les fargues. Mes hi ha
també obres d’art, grans recs extraordinaris en unes muntanyes escarpades i
inhòspites.
Us en citaré alguns, que val la pena seguir si vos agraden les passejades
originals. En tot cas no us cansaran gaire, car el pendent del rec era
progressiu, de 1 a 3% en general, i aprofitareu paisatges grandiosos.
El Rec de Llar i de Canavelles és el més llarg i el més remarcable. La seva
resclosa, la seva presa és a sota de les fortificacions de Montlluís i porta l’aigua
fins a Oleta, o sigui més de quinze quilòmetres, seguint la part alta del vessant
abrupte de la gran solana de la vall de la Tet, primer fins al poble enlairat de
Llar. D’aquí segueix la cresta al damunt de Canavelles i vers Oleta, més o
menys on passa el Camí dels Canons, dit així perquè hi van pujar els canons
del fort de Montlluís, a l’època del Vauban. Va ser realitzat per la gent del país
per assegurar la irrigació de les terres de Llar i de Canavelles. Mes al segle XX
se’l va aprofitar per aportar l’aigua a la central hidroelèctrica d’Oleta: quan hi
passeu per la ruta nacional veureu la conducció forçada de 250 metres de
desnivell que fa baixar l’aigua del rec a la central.
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A Fontpedrosa, el Rec de la Solana passa a sobre del poble, al quart inferior del
vessant: el seu traçat és visible car marca el límit d’una vegetació més densa i de
les feixes de la base del vessant. El Rec de llar i de Canavelles passa al quart
superior d’aquest vessant rocós; és aquí a la meitat del seu trajecte i les terres que
irriga són a l’extremitat dreta del cim de la muntanya (foto Marta Becat)

Sempre a la Tet, però més avall de l’usina de la Cassanya, a sota de Sautó, hi
ha la resclosa del Rec de la Solana, que és el rec de Fontpedrosa i que acaba
a tocar del Pont Séjourné, desprès de cinc quilòmetres de trajecte.
El Rec de Nyer té un recorregut força espectacular. Té la resclosa un poc avall
del poble de Mentet i segueix durant set quilòmetres els vessants abruptes i
rocosos d’aquesta vall, tant estreta i difícil que cap carretera no hi ha pogut mai
penetrar. Mes el rec fet per la gent de Nyer hi passa de cap a cap, enlairat, i
irriga les feixes de la cresta que limita amb Escaró fins al poble mateix.
També són remarcables els dos recs d’Orellà. El Rec Vell té resclosa a la
Ribera de Cabrils, prop del mas de Turol, i irriga les terres als voltant del poble.
Mes el Rec Nou d’Orellà és molt més llarg. Pren l’aigua més amunt, a sota de
Ralleu i, per damunt del Rec Vell, segueix tota la vall per arribar a la Serra de
Palmes, al damunt d’Orellà, desprès d’un recorregut de nou quilòmetres.
El darrer rec espectacular de l’alt Conflent que us vull citar és el Rec de Jújols,
avui abandonat i convertit en camí de passejada. Agafava l’aigua de la Ribera
de Noedes, a sota del Gorg Estelat i passava pel Coll de Portus, on canviava
de vall per seguir el cim de la vall d’Èvol, dins el bosc. Seguia a sota del Mont
Coronat per arribar al damunt de les terres de Jújols desprès d’un recorregut de
deu quilòmetres.
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I podríem parlar del Rec de Toren i del Rec de Noedes, d’uns cinc quilòmetres,
del Rec d’Orbanyà, que també canviava de vall, dels recs de Saorra i de Fullà, i
de tants altres, belleu no tant espectaculars, però que porten també
testimoniatge del valor, de la enginiositat i de la voluntat de viure de la gent del
Conflent.

Inundacions a París
13/01/2018. Les inundacions a París contrasten amb la violència dels aiguats a
casa nostra.

Més que de detallar el que està passant, voldria comparar les fortes
inundacions a París i els aiguats a casa nostra, vora el Mediterrani. Si us fixeu,
fa quinze dies que plou a la conca del Seine. El nivell del riu va creixent, 20
centímetres un dia, trenta un altre, ara desborda i inunda els barris pròxims,
tindrà el seu màxim d’aquí una setmana i ens diuen que li costarà quinze dies
per tornar a entrar en el seu llit. Se veu doncs que les crescudes són
progressives, previsibles i que, si inunden molts espais, no s’emporten les
cases ni la gent. És perquè són països de clima atlàntic on, si hi ha episodis de
fortes pluges, aquestes se reparteixen en molts dies sense provocar crescudes
sobtades dels grans rius.

Il·lustració de l’article
“Inondations: la Seine atteint
5,80m à Paris” (l’alsace.fr,
28/01/2018)

Aquí, contràriament al nord de França i a les zones de clima atlàntic, no hi ha
un temps d’espera de dies i setmanes abans que l’aigua baixi pels rius. És
immediat i sempre hi ha violència i rapidesa de la pujada de l’aigua car les
pluges són més intenses i que el relleu muntanyós que envolta les planes ho
afavoreix. En podeu fer l’experiència cada vegada que plou fort. Aquesta
brutalitat de l’aigua amb les pluges mediterrànies se pot comprovar sovint,
gairebé cada any quan hi ha a un lloc o altre un dels episodis dits cevenols per
la meteorologia francesa, perquè afecta sovint el rerepaís de Nomes i
Montpeller, i que designem per aiguats dins l’àrea catalana. Són dos-cents o
tres-cents mil·límetres d’aigua en un dia o algunes hores.
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Se poden citar moments memorables. Per exemple, durant l’Aiguat d’en 40, va
ploure més de mil mil·límetres a l’alt Vallespir i més de 600 al Conflent. La Tet
va pujar de sis metres al Pont de Pedra de Perpinyà en sis hores, entre finals
de tarda i mitjanit. També una pujada semblant va passar durant l’aiguat del
1982, que va afectar la Cerdanya, Andorra, l’Alt Urgell, el Pallars i provocar
molts danys. El Segre i els seus afluents van conèixer una crescuda enorme i el
pantà d’Oliana, que era gairebé buit, se va omplir el catorze hores. L’aigua
acumulada en tan poc temps va exercir una pressió sobtada sobre la muntanya
de banda i banda i va provocar un terratrèmol que l’observatori Fabra de
Barcelona va enregistrar.

La Font Estremera
17/07/2018. La Font Estremera ha matat una altra vegada. Aquesta resurgència
recupera les pèrdues de l’Aglí i del Verdoble. https://www.radioarrels.cat/podcast/140/lacronica-dopinio-de-joan-becat-dimarts-17-de-juliol-del-2018

La Font Estremera ha matat una altra vegada. Dos morts: un desaparegut i un
submarinista de l’equip de rescat. És molt perillosa, ja se sap, car hi ha molta
profunditat, hi ha remolins, l’aigua puja amb força, el conducte rocós és sinuós
i, per tant, la gent se pot trobar atrapada. Aquest ressurgència de Salses no se
diu Font Estramar, sinó Font Estremera, és a dir la que és més lluny, la que és
a l’extrem. El efecte, entre Salses i ella n’hi han més a la vora de l’estany. De
fet el nom ve dels molins que les fonts alimentaven. Hi havia tres molins o
grups de molins. Un era al poble mateix, el segon era al mig, a Fontdama i se
deien els Molins Mitjans, alimentats per la ressurgència de la Fontdama que ja
s’utilitzava a l’època romana. És fàcil veure on és, car és tocant al pont pel qual
la línia de trens passa per sobre de la ruta nacional, que fa una S que tothom
coneix si hi ha passat. És el Pont dels Molins. Més lluny, hi ha els Molins
Estremers, alimentats per la Font Estremera.
És una ressurgència, una dou com se diu en català. És a dir que no és una
poca aigua que sall com d’una font, sinó molta aigua que sall de la roca com un
rec. Aquesta aigua ve de molt lluny i circula a través de les Corberes calcàries,
que són foradades de l’interior com un formatge de Gruyère. A la Font
Estremera, al llarg d’una falla, d’una fractura que és la que limita tota la plana.
Les Corberes com les altres muntanyes han pujat. Sabeu que la plana del
Rosselló se va enfonsar lentament i se va omplir de dipòsits, sobretot argilosos,
aportats per la mar i els rius. Per tant l’aigua que filtra dins el massís no pot
continuar car troba dins el subsol aquesta paret d’argila. Doncs allavontes puja
per un sifó d’uns 60 metres de fondària. S’entén que la gent s’hi pugui negar.
D’on ve l’aigua ? Hi arriba de tot el massís, i és cert que recupera les pèrdues
de l’Aglí i del Verdoble, a 25 quilòmetres de la dou. Se sap car els
hidrogeòlegs, Henri Salvayre i altres, han fet coloracions de l’aigua de l’Aglí
amb fuoresceina al lloc on hi ha pèrdues per infiltració dins el llit, entre Cases
de Pena i Estagell, després de la confluència amb el Verdoble. Al cap de
bastants dies l’aigua de Font Estremera va sàller colorada. Per tant és cert,
però per quins camins ?
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La dou de Font Estremera, amb
el profund gorg al segon pla,
dins el clot de la muntanya
calcària i, al primer pla, el rec
que en sall, subratllat per les
algues orientades pel corrent
(font: www-plongee-infos.com).

Podeu constatar aquestes pèrdues, sobretot a l’estiu, sense baixar de la votura
si aneu per la ruta departamental cap a Estagell. Passat Cases de Pena,
després de les instal·lacions d’una antiga pedrera, mireu amb un cop d’ull a la
dreta el nivell de l’aigua de l’Aglí. Uns quilòmetres més amunt torneu a mirar
l’Aglí i veureu la diferència: hi ha més aigua. Entre els dos punts les pèrdues de
l’aigua de l’Aglí s’han infiltrat dins el calcari per sàller, entre altres llocs, a la
Font Estremera.

Les capes freàtiques del Rosselló
24/07/2018.Les capes freàtiques del Rosselló són de bona qualitat, llevat del
voramar. https://www.radioarrels.cat/podcast/140/la-cronica-dopinio-de-joan-becat-dimarts-17-dejuliol-del-2018

De la iniciativa del Consell Departamental que fa la promoció de “l’Eau d’Aquí”,
l’aigua d’aquí. La idea és molt bona, car les capes freàtiques profundes – no les
superficials – són d’excel·lent qualitat. És aigua bona, que alguna empresa ja
posa en ampolles., és “L’aigua de dou catalana”. L’aigua que se beu a l’aixeta
és bona. La de Perpinyà ve de Sant Feliu, de foratges prop de la Tet i del Mas
Comte. No cal comprar aigua embotellada a la plana i a Perpinyà. Me fa pensar
a uns turistes que vaig veure a un restaurant d’Arinsal, a Andorra, on hi ha unes
fonts on s’embotellava l’aigua, que era també l’aigua del poble, demanant
ampolles d’aigua. Se’ls aportava aigua d’Arinsal, que pagaven. De gent per
comprar aigua embotellada on l’aigua de l’aixeta és bona, sempre n’hi haurà.
A Catalunya Nord la gent dubta de l’aigua que beu. Per això l’operació l’Eau
d’Aquí és encertada. És aigua de l’aixeta – treta directament d’un foratge – com
aigua de taula. No s’han cansat gaire per trobar el nom, que és un plagiat d’una
obra de Gerard Jaquet, el Dico d’aquí.
L’aigua ve de capes profundes. Per protegir aquestes capes, cal fer la caça a
tots els pous que s’han perforat il·legalment dins tota la plana. Com que les
capes superficials s’enfonsen, car tothom en treu aigua, per la irrigació, pels
pobles i masos, d’amagat la gent fa foratges més profunds. Pot aportar
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pol·lució a les capes profundes. Haurien de fer només foratges vigilats i fets de
tal manera que no hi hagi intercanvis d’aigua entre les capes superficials i
profundes. És el que s’està fent.
Per tant no hi ha problemes, llevat del voramar i de la plana baixa. En parlarem
una altra vegada.

Històries d’aigua: el llac de Vilanova de Raó
25/09/2018. Falta aigua pels pobles de la plana baixa quan els pantans de Vinçà i
de Vilanova de Raó van ser creats per aportar-n’hi. S’explica el perquè d’aquesta
aberració i la mala gestió de l’aigua. https://www.radioarrels.cat/podcast/177/la-cronicadactualitat-de-joan-becat-dimarts-25-de-setembre-del-2018

Aquest estiu i aquest inici de tardor hi ha penúria d’aigua a la plana del
Rosselló, sobretot a la plana baixa. Fins al punt que el prefecte ha pres
disposicions, com prohibir de rentar els cotxes, de regar de dia les gespes i els
jardins públics amb aigua del projecte, o recomanar a la gent que facin estalvis.
Molts pocs en fan cas.
Com que amb el canvi climàtic anem cap a més calor i canícula durant l’estiu, i
que hi haurà sempre més habitants al voramar i a la plana baixa, doncs amb
més consum d’aigua, ens hem d’acostumar a tenir problemes d’abastament
d’aigua potable cada any més grans. Per tant, afrontar aquest repte i trobar-hi
solucions duradores hauria de ser la qüestió prioritària dels batlles i del Consell
Departamental. No crec que sigui el cas, com ho veurem ara mateix.
El que sembla increïble és que falti aigua als pobles entre la Tet i el Tec quan
tenen a costat el llac de Vilanova, que és alimentat pel barratge de Vinçà, on no
falta mai aigua a l’estiu. Per la Salanca hi ha al damunt el barratge de
Caramany, pensat precisament per donar aigua de boca a la plana. Hi ha
doncs una cosa que no rutlla. Anem per parts.
Avui veurem que passa amb l’aigua de Vilanova de Raó. És com un conte, i
fins i tot com un vaudeville. No pas d’aquests contes que acaben bé, amb la
princesa i el príncep que se casen al final i tenen molts fills, sinó com aquests
contes que se deixen un reregust un poc amarg.
El dispositiu per solucionar la qüestió de l’aigua potable i de l’aigua d’irrigació
de tota la plana va ser dissenyat als anys setanta, doncs fa més de quaranta
anys, per Jean-Léon Grégory i el seu equip. El senador Gregory era president
del Consell General i batlle de Tuïr. Tot se basava sobre el barratge de vinçà, a
les portes de la plana. En efecte, el barratge de la Bullosa era massa lluny per
regular la Tet car la meitat de l’aigua se perdia per infiltracioó o evaporació pel
trajecte. Com que les muntanyes del Carlit i del Canigó tenen sempre neu
l’alimentació en aigua no tenia cap problema. S’ha verificat. Només cal tancar
el barratge més d’hora o més tard segons les previsions i la neu de l’hivern.
Segons el projecte, el barratge alimentava directamentla vall de la Tet i, a més,
s’havia previst – això és l’important - una conducta, un tub, que seguiria el peu
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dels Aspres fins a Tuïr, i després fins a Vilanova on se fa fer un barratge
complementari per alimentar la plana baixa, és a dir Tesà, Alenyà, Sant Cebrià,
Sant Nazari, Bages, Vilanova mateix, etc. Era perfecte i coherent. Tothom rebia
l’aigua de Vinçà, que és pura i potable car no hi ha gaire pol·lució a l’alta vall de
la Tet.
Donc perquè aquest pla no s’aplica? Simplement per una qüestió de diners, de
sous. No sabem encara avui si va ser per mala gestió, incompetència, o
maniobres i fins i tot prevaricació. En efecte el cost del barratge de Vinçà va ser
sotsavaluat i finalment va costar molt més car, més de 60% de les previsions
inicials, sense que l’Estat i Europa nos ajudin: ho hem pagat tot nosaltres.
Evidentment, per limitar el nou pressupost calia tallar a un altre lloc. Se va
suprimir el projecte de conducte d’aigua cap a Tuïr i Vilanova. Per tant l’aigua
bona de Vinçà no va arribar directament a Vilanova. Aquest llac se va omplir – i
encara és així avui – amb el Rec de Perpinyà i una petita derivació de nomès
uns quants quilómetres que comença al nivell d’Auchan i s’acaba a Vilanova. I
llestos!

L’Estany de Vilanova de
Raó des del pujol on se va
instal·lar inicialment el poble
amb, a l’horitzó, la serra de
l’Albera (font: les-pyreneesorientales.com).

El problema és que el Rec de Perpinyà rep els efluents de la depuradora de
Truïr i Llupià. Si us pareu a la vora de la ruta de Tuïr, anant de Tuïr a Perpinyà,
un poc abans de la línia del TGV, veureu a la vostra dreta el Rec de Perpinyà i
la caiguda dins el rec de les aigües negres que venen de la depuradora situada
a la Prada de Tuïr, un antic estany temporari. Evidentment el batlle de Tuïr
René Olive, que és membre de rla comissió de l’aigua, cridarà molt, diguent
que la depuradora funciona. Sí, sí, funciona, com totes les depuradores del
departament i altres llocs, és a dir a 70 o 80%. Dit d’una altra manera, 20 a
30% de les aigües que en sallen són pol·luades i contaminen com a tot arreu
els rius o els recs on van a parar, en aquest cas el Rec de Perpinyà. A més,
quan plou molt, se sap que tot sovint no se separa l’evacuació de l’aigua de les
clavagueres i l’aigua de pluja dels carrers, que van a parar totes a les
clavagueres i fan desbordar la depuradora, i tota la merda va cap avall.
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Per tant, si l’aigua de Vinçà és bona, l’aigua del Rec de Perpinyà no ho és quan
arriba a la vila, i l’aigua que ompla el llac de Vilanova tampoc. Per tant, no pot
servir a alimentar en aigua potable els pobles de la plana, que continuen doncs
a pouar dins les capes freàtiques. Aquestes capes s’enfonsen i tot sovint no
tenen prou aigua ni prou regeneració. Això fa que se pateix una penúria d’aigua
a tocar d’una gran reserva d’aigua inservible.
Com que hi ha pol·lució, o perill de pol·lució de l’aigua del llac de Vilanova no
s’hi podia deixar banyar la gent. Doncs s’ha fet un dic dins el llac mateix per
delimitar una petita zona separada prop de la platja de Vilanova. S’ompla amb
aigua bona pouada dins les capes freàtiques profundes, aquestes mateixes que
caldria preservar!
Com veieu, és caminar sobre el cap, és un immens contrasentit. Hauria de
preocupar els nostres elegits. La solució és simple: fer la conducte directa de
Vinçà a Vilanova per portar aigua bona a disposició de tot aquest sector de
plana baixa, i no hi hauria més problemes per desenes i desenes d’anys.

Pluges i aiguats de tardor
16/10/2018. L’aiguat que ha destrossat l’Auda és habitual a la nostra regió
mediterrània, encara que poc freqüent. S’expliquen els seus mecanismes i els de
l’Aiguat del 40 a Catalunya Nord. https://www.radioarrels.cat/podcast/180/la-cronica-dactualitatde-joan-becat-dimarts-16-doctubre-del-2018

És l’actualitat de la setmana passada i ho serà aquesta també. Hem conegut
aquest cap de setmana un episodi de pluges mediterrànies de tardor, com se’n
produeix cada any entre setembre, octubre i novembre. Per llàstima, ha fet
víctimes i destrosses dins l’Auda. És molt trist i demostra que encara no estem
ben preparats per aquests esdeveniments, que arribaran, passi el que passi.
No és per ignorància, car tots els mecanismes meteorològics i tots els efectes
són coneguts. Fins i tot se sap a quins llocs poden passar destrosses. És doncs
en gran part per imprevisió o per temeritat dins la gestió del territori. És també
sempre per impreparació de la població per part de les autoritats dites
competents que, en aquest cas, són autoritats incompetents.
Passaria el mateix a Catalunya Nord en un cas semblant i se sap ja quins llocs
serien afectats. A més, per donar la mida de les coses, tenim l’aiguat del 40,
que va ser molt més fort que el de fa dos dies dins l’Auda i va fer més
destrosses i més morts, per llàstima.
De fet, s’ha produït diumenge i se produiran aquest proper dijous dos episodis
habituals de pluges de tardor que són fàcils d’entendre. Entre estiu i hivern
passen pertorbacions, depressions que venen de l’Atlàntic i travessen la nostra
part de Mediterrània, abans de disminuir cap a Itàlia i de desaparèixer als
Balcans. Quan passen sobre el Mediterrani, que té encara una aigua molt
calenta, les depressions se carreguen d’energia i de molta humitat, doncs se
fan més actives.
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L’Auda al poble de
Villegailhenc l’endemà de
l’aiguat (font: Midi Libre,
15/10/2018).

Com sabeu, aquestes depressions són un nucli d’aire que avança tot girant
sobre ell mateix, com una baldufa, com une toupie, en el sentit invers de les
agulles d’un rellotge. Per tant, tot i que circulen de l’oest cap a l’est o el nordest, envien al davant d’elles uns vents i unes pluges que ens arriben del mar.
Els especialistes en diuen un retorn d’est i, al Rosselló, en diguem una
llevantada, és a dir fortes pluges portades per vent de llevant o de marinada.
Quan aquest aire carregat d’humitat arriba a les costes hi ha pluges, i són
encara més fortes quan troba l’obstacle de les muntanyes que el fan pujar i
condensar encara més. És el que passa amb el nostre Canigó, amb les
Corberes o amb la Muntanya Negra, al nord de Carcassona, on aquest vegada
s’ha produït l’impacte més fort.
Van ser 295mm de pluja en un dia i una nit a Trebes, dins l’Auda a prop de
Carcassona, o sigui que cal imaginar un pam i mig d’aigua a tot el territori, que
s’acumula i corre per tot arreu i fa desbordar els còrrecs i els rius amb una
violència desmesurada. L’Auda ha pujat de nivell en poques hores, de menys
d’un metre a més de sis metres. Va inundar sota un metre i de vegades dos
metres d’aigua amb un fort corrent sectors que no havien estat coberts des de
fa més d’un segle, és a dir des del precedent aiguat.
Aquests aiguats – és el nom que donem nosaltres a aquestes riuades
excepcionals – tenen una freqüència secular. Un cada cent anys, de vegades
dos. Ho sabem amb els documents històrics. Per exemple a Catalunya Nord
hem tingut al segle XIX l’Aiguat de Sant Bartomeu i, al segle XX, l’Aiguat del 40,
és a dir de l’any 1940, fa doncs 78 anys. Com hi ha una freqüència secular, vol
dir que augmenten molt les probabilitats de tenir un altre aiguat excepcional a
casa nostra. En una crònica anterior, ja us ho havia comentat i us havia indicat
alguns llocs on se podien produir destrosses.
Només vull recordar que si l’aiguat de fa dos dies dins l’Auda va ser molt fort,
l’Aiguat del 40 el va superar de molt. A l’alt Vallespir va caure un metre de pluja
en un dia i un metre i mig en tres dies, van ser més de 500 mm al Conflent i
300 mm a Perpinyà, és a dir més que a l’Auda fa tres dies. Se sap que va caure
un metre de pluja i probablement més, car la persona que ho va mesurar, a la
central elèctrica de la Llau, a la vall de la Comalada al damunt del Tec, tenia un
pluviòmetre de cent mil·límetres de capacitat. L’anava buidant quan era ple i ho
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ha fet deu vegades, notant que algunes eren desbordants. Baixava tan fort el
riu que va marxar a començament de nit. Sort per ell car la Comalada se va
emportar la central elèctrica i la casa on era. És doncs segur que hi va ploure
més d’un metre. És homologat. El mestre d’escola de Sant Llorenç de Cerdans,
que era un aficionat, va mesurar també un metre, tot i que no hi plovia tant. Un
metre d’aigua a tot el territori i que baixa és una cosa descomunal.
En efecte, a més del mecanisme de la reactivació de la depressió i del retorn
d’est cap a la costa i les muntanyes, que us acabi d’explicar. s’han produït a
l’octubre del 1940 dues altres circumstàncies al mateix temps, que l’ha
accentuat. D’una banda hi havia un gran contrast de temperatures amb un aire
fred que venia del nord d’Europa a través de França (no era el cas aquests dies
car feia calor) amb una gota freda en altitud. El contrast amb l’aire calent i humit
mediterrani va augmentar la pluviositat. D’altra banda si el sistema
depressionari se va bloquejar car no podia evacuar-se cap a Itàlia va quedar al
mateix lloc durant hores i dies, enviant constantment les seues enormes pluges
sobre el mateix sector. Per l’Auda, la depressió no va ser bloquejada, sinó que
va alentir-se unes hores: va ser suficient per a provocar l’aiguat de fa dos dies.
L’any 1940 la depressió se va quedar bloquejada tres dies, amb les pluges
corresponents.
Esperi que la depressió prevista per aquest dijous i les que vindran aquesta
tardor passin en poc temps, com de costum a la tardor.

L’economia
El soterrament de la línia elèctrica de molt alta tensió
17/04/2015. Els caps de govern de França i d’Espanya van inaugurar la línia
elèctrica de molt alta tensió que connecta aquests dos Estats, soterrada a
Catalunya Nord en resposta a la mobilització llarga i ferma dels habitants i dels
municipis.

Fa pocs dies, els caps de govern de França i d’Espanya van inaugurar la línia
elèctrica de molt alta tensió que connecta aquests dos Estats. Concretament va
de Catalunya Nord a Catalunya, o sigui de Baixàs a la regió de Girona. Se’n diu
la MAT, les inicials en català de Molt Alta Tensió, i se’n diu THT en francès, per
línia a Très Haute Tension.
Se’n digui MAT o THT, tenien previst de plantar grans torres de ferro i enormes
línies elèctriques al mig de la plana del Rosselló, passant pel Riberal,
Pollestres, Trasserra i el Voló, amb tots els desperfectes que podeu imaginar
pel paisatge i totes les molèsties pels habitants. Una bogeria i un gran
menyspreu per la gent i pel país. Tot això per fer més sous i més beneficis pels
accionistes d’una empresa privada promocionada per l’Estat. D’altra banda, és
veritat que calia aquesta interconnexió per a regular millor les puntes de la

Joan Becat – Què passa a Catalunya Nord? Cròniques d’actualitat a Ràdio Arrels, 2014-2019

74
demanda, perquè a Catalunya li falta electricitat i perquè a França li sobra
electricitat nuclear.
Al moment on s’enterren moltes línies elèctriques, per seguretat com per
estètica, doncs nos volien plantar uns enormes espantaocells - o mataocells,
com voldreu - al mig de la zona més poblada del país. Com més gent afectada
millor, segons la seva filosofia.
Recordeu que hi va haver una gran revolta, una gran mobilització de molta gent
i desenes i desenes de batlles i consells municipals per a protestar i per
imposar, com a transacció, que la línia fos soterrada. Grans manifestacions,
constància durant anys, un equip de líders activa amb, entre altres, el batlle de
Vilamulaca, Joan Claudi Peralbà.
Recordi una manifestació i un debat viu, però correcte, a la Universitat Catalana
d’Estiu l’any 2005, amb el Conseller de la Generalitat Joaquim Nadal. Tots els
homes polítics nord-catalans s’hi van posar i especialment Cristià Bourquin,
cosa que va contribuir a fer afluixar el govern francès i l’empresa.
I es va triar el soterrament, que costava evidentment més car que la línia aèria i
que, per tant, disminuïa els beneficis de l’empresa. Mes crec jo que si l’han feta
soterrada, amb un túnel sota l’Albera i si l’inauguren avui, és que hi ha malgrat
tot un benefici: doncs perquè aquests poca-vergonya nos sacrificaven per fer
uns súpers beneficis?
Una manifestació contra la
MAT, l’any 2008 (font:
brefinfomontesquieu.blogs)

Ara bé, al sud no són tant contents com nosaltres car, passada l’Albera, la línia
és aèria. No s’han mobilitzat tan com nosaltres i el govern espanyol no és tan
democràtic com el seu veí del nord car no escolta gaire la gent. El resultat és
que tenen la línia visible i les molèsties.
D’aquí pocs anys, a Catalunya Nord, haurem descuidat el combat i les
peripècies de la MAT i ningú no recordarà que tenim sota els peus una línia de
gran potència enterrada de nord a sud dins la plana, i tothom beneficiarà de
bonics paisatges sense saber el que ha costat conservar-los. Per tant, ara que
és hora, vull retre homenatge a tota la gent - dels quals belleu feu part - i a tots
els elegits que han portat aquest combat amb valentia, amb tossuderia i saludar
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el triomf de la democràcia, que és fer cas de la gent car és en nom d’ells que es
governa.

El traçat del TGV a Catalunya Nord
24/04/2015. En relació amb la petició del batlle de Perpinyà que la línia de TGV
passi pel mig de la ciutat, s’evoca la problemàtica del seu traçat.

Se parla molt ultimament de la línia del TGV i del seu traçat, sobretot des de
que el batlle de Perpinyà i president de l’aglo, el Sr Pujol, vol que passi pel mig
de la ciutat, es a dir on hi ha la Gara i la zona immobiliària del Centre del Món.
Observi les coses i no sé el que se farà finalment, mes hi ha uns quants
elements molt clars. Avui us comentaré un d’ells, el traçat, és a dir per on
passaran els TGV quan puguin anar a gran velocitat de debò pel mig de la
plana del Rosselló.
Constati que, quan s’ha fet la primera meitat de la línia, de l’Albera a Perpinyà,
ja s’ha llestat com seria la segona. Ara que està fet fa difícil canviar, encara que
se vulgui. Us ho expliqui.
Actualment per on passa la via del TGV ja feta? Quan sall del túnel a sota de
l’Albera i després de saltar el Tec segueix l’autoruta la Catalana fins a
Vilamulaca. A partir d’aquest poble la línia tira un poc cap a l’oest per evitar
Perpinyà. Passa entre Pollestres i Cànoes i després entre Toluges i el Soler.
Aquí s’acaba la línia actual del TGV.
A partir d’aquest punt, amb una corba forta que fa una girada de noranta graus
cap a l’est, els trens TGV segueixen la via antiga de Prada i, just abans del pont
de la Ruta de Tuïr, fa un altra girada a noranta graus cap al nord per entrar a la
Gara de Perpinyà, sempre per la via antiga.
Quan fa més de vint anys s’ha triat el traçat de la primera part, hi havien dues
solucions: o seguir l’autoruta i passar per Perpinyà, a l’aire lliure o eventualment
amb un túnel, com s’ha fet a Girona, o bé evitar la ciutat i passar per les afores.
És la segona solució que s’ha triat i que normalment ha de continuar.
Això dit, per on ha de passar la línia actual del TGV, lògicament, si continuava
cap al nord desprès de Toluges? Doncs saltaria la Tet entre Vilanova de la
Ribera i Baó, passaria entre Baixàs i Sant Esteve, travessaria l’Aglí entre Espirà
i Ribesaltes i, d’aquí, seguiria el traçat de l’autoruta i del tren actual.
Hem se sapiguer que pocs TGV s’arrestaran a Perpinyà, belleu només un
sobre tres, quatre o cinc, simplement perquè no hi ha prou gent a Catalunya
Nord per a alimentar un tràfic de TGV a cada hora del dia. Això vol dir que la
majoria dels trens no pararan i haurien de travessar el Rosselló a alta velocitat.
Volem que tots aquests passin pel mig de Perpinyà?
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El Centre del Món, la Gara de Perpinyà (clixé J. Becat)

A quina velocitat travessarien la Gara de Perpinyà, concretament per les vies 4
o 5 de la gara, entre les andanes i al mig de la gent? Els TGV són pensats per
anar a més de tres cents quilòmetres per hora. Fins i tot si se redueix la
velocitat - mes allavontes de què serveix un TGV? - els podem imaginar
passant a 150 quilòmetres per hora al mig de la gara i de la gent? Me sembla
imprudent i seria un mal de cap per molts habitants de Perpinyà que serien al
llarg de la via.
Hi ha una solució, és la de Barcelona. Mes us ho explicaré un altre dia, quan
veurem on pot ser la gara del TGV.

On serà l'estació del TGV ?
19/05/2015. En relació amb el seu traçat actual i les perspectives possible es
presenten les dues situacions possible de l’estació del TGV a catalunya Nord..

Hem presentar el traçat de la línia del TGV i la presa de posició política de
Perpinyà, que vol que el TGV passi definitivament per la seva gara i no evitant
les zones urbanes, com previst. On en són les coses ara?
D’una banda tenim la part més grossa de la línia ja feta, és a dir el túnel sota
l’Albera i la via del nord de l’Albera fins a Toluges i, d’altra banda, ja se sap que
la segona part passarà entre Baixàs i Sant Esteve fins al Camp de Ribesaltes.
Com que la major part dels TGV no passaran a Perpinyà, els dos terços o els
tres quarts del trens podran travessar la plana del Rosselló a alta velocitat
evitant al màxim les zones urbanes actuals. És la solució de sentit comú. Si se
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volia un traçat d’una altra manera, ho calia dir i ho calia preveure abans, fa vint
anys, quan se va començar la línia.
On serà l’estació de TGV? És prevista a Ribesaltes, on hi ha ja una zona
industrial que pot prendre una gran importància, car és el sol sector del
departament on hi ha grans espais planers i lliures, i on hi ha ja una de les dues
sallides de l’autoruta. A més és el lloc on la línia del TGV trobarà la línia antiga
del tren i, per tant, rebre tot el que vindria per aquesta via normal o de Sant
Carles.
El Centre del Món, l’estació
nova de Perpinyà (foto J.
Becat)

La nova estació se podia fer més a prop de Perpinyà, entre la vila i la seva
corona urbana. Per exemple entre Toluges i el Soler, o bé de l’altra banda de la
Tet als voltants de Baó. Com passa per altres ciutats, era una manera de
desenvolupar la ciutat futura vers noves zones, en aquest cas vers l’oest. Mes
Perpinyà ha triat un altre camí i va crear sola una operació immobiliària nova a
Sant Assiscle, el Centre del Món, que se trobaria descentrat i marginat pel nou
traçat del TGV.
Hi ha una solució? Si, la de Barcelona. En efecte la línia de TGV nord-sud
passa pel Vallès, és a dir a l’interior i evitant Barcelona, seguint una depressió
allargada prelitoral, on passaven les antigues vies romanes i on passa
actualment l’autoruta: una part dels TGV hi passaran, directament vers el nord i
França.
Els TGV per Barcelona prendran una variant, entrant dins la ciutat pel sud,
parant-se a una nova estació TGV dins Barcelona mateix, i salliran cap a
França pel nord per retrobar la via principal. Pot passar el mateix a Perpinyà,
amb els TGV que pararan a Catalunya Nord deixant la via principal a Toluges,
com ara, entrant a Perpinyà per la via normal i retrobant la línia TGV al nord, a
Ribesaltes.
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Com les grans estacions d'esquí s'adapten al canvi climàtic
16/03/2016. En relació amb el canvi climàtic, s’evoca què pot passar d'aquí deu o
vint anys als Alps i també a Cerdanya i Capcir.

Se parla molt del canvi climàtic, que sembla molt teòric per un munt de gent.
Doncs avui voldria evocar amb vosaltres què pot passar d'aquí deu o vint anys
a les estacions d'esquí als Alps i també a casa nostra, a Cerdanya i Capcir.
Tots els especialistes coincideixen que és a muntanya on els efectes del
rescalfament climàtic se faran notar primer. De fet, ja han començat i se nota
clarament. Les glaceres disminueixen ràpidament, reculen dins les altes valls
dels Alps i desapareixen al Pirineu.
També se nota clarament des de l'inici del segle XXI que hi ha canvis dins el
règim de la neu, als Alps com al Pirineu: a tot arreu i a qualsevol altitud la
"saison", la temporada, és més curta, sobretot al seu inici, i hi ha menos neu.
Evidentment, de tant en tant, hi ha alguna nevada forta o un any prou nevat,
mes això no pot amagar que el gruix, que el total de neu acumulada durant tot
l'hivern disminueix regularment si s'observa un període de deu anys i que, cada
vegada més, hi ha dificultats per fer una bona capa de neu artificial a finals de
novembre i al desembre, car no fa prou fred.
Ja moltes estacions de mitja muntanya, al Jura, al Massís Central, a les Vosges
i fins i tot als Alps, veuen la seva temporada de neu reduïda a poques
setmanes, i algunes d'elles tanquen.
Les estacions d'esquí que són més altes també són afectades, i no poden
atreure la gent durant tant de temps com abans. Això preocupa sobretot les
més grans que tenen moltes residències, hotels, comerços i instal·lacions de
lleure altres que l'esquí, que no poden rendibilitzar. A casa nostra és el cas
sobretot de Font-romeu.
Quines estratègies tenen aquestes grans estacions enfront d'aquesta evolució
ineluctable? Doncs principalment dues.
Primer, com que tenen més mitjans financers que les altres, i més influència
política que les petites, procuren fer inversions - des investissements - per a
diversificar les atraccions altres que la neu: esports d'aventura, parcs temàtics,
pistes artificials d'esquí amb plàstic o materials sintètics per a esquiar sense
neu, etc.
De segon, les grans estacions intenten anar a cercar la neu on és, és a dir a
més altitud si poden, o bé dins les valls veïnes quan aquestes tenen més neu,
perquè són més altes o perquè són més fredes. Fan noves juncions amb
telecabines de vall a vall per guardar el client a casa seua i enviar-lo a esquiar
directament a casa dels altres, sense passar per les carreteres.
Una variant d'aquesta tàctica és d'annexar les estacions més petites que tenen
bona neu i que l'evolució climàtica fa més fràgils. En efecte, tot i tenir més neu,
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amb un sol any dolent poden tenir problemes financers: les estacions més
grans tot simplement les compren o les absorbeixen.
Tot això passa dins els Alps sobretot, a França com a Suïssa i a Àustria. Me
sembla que també comença a passar al Pirineu. En tot cas, sembla que sigui
l'estratègia de Font-romeu per a sobreviure. Però d'això en parlarem un altre
dia.
El retrocés de la Mer de
Glace (segons
chamonix.com)

Dos escenaris per l'esquí a Cerdanya i Capcir
21/03/2016. El canvi climàtic afecta les estacions d'esquí, sobretot les menys
nevades i les més grans. Com el rescalfament climàtic afectarà les estacions
d'esquí de Cerdanya i Capcir?

Hem vist com el canvi climàtic afecta les estacions d'esquí, sobretot les menys
nevades i les més grans, als Alps i a tot arreu. Avui veurem què pot passar a
casa nostra. Com el rescalfament climàtic afectarà les estacions d'esquí de
Cerdanya i de Capcir?
El cert és que les afectarà de manera desigual, les unes més, les altres menos.
Les més afectades seran les estacions d'esquí de Cerdanya, Font-romeu i
Bolquera. Ho seran molt menos les de Portè-Porta, dels Angles i de
Formiguera, que tindran encara prou neu durant l'hivern i se'n salliran millor.
De fet, a la Solana de Cerdanya, ja fa temps que falta neu, de tant en tant. Ja
l'any 1977, jo escrivia textualment en el llibre de comentaris del meu Atlas de
Catalunya Nord: "Font-romeu és l'estació d'esquí més completa, només de
vegades li falta neu". El canvi climàtic accentua el que era un problema
recurrent.
A més, dins el mateix atles, en el mapa del clima on vaig posar el règim de
precipitacions de cada comarca, se veu que a Cerdanya l'estació més seca de
tot l'any és l'hivern, de molt lluny, és a dir que té poca neu. Observem que al
Capcir l'hivern té quatre vegades més precipitacions que la Cerdanya, doncs
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molta més neu. Això no canviarà, sinó que la diferència s'accentuarà. Tot i tenir
menos neu que fa vint o trenta anys, el Capcir té neu assegurada per temps.
Per tant aquesta penúria de neu a Font-romeu, que passava només alguns
anys, ara se farà crònica i s'accentuarà. Què fer?
Us explicava fa uns dies què feien als Alps. Doncs Font-romeu fa igual: com
que no pot anar cercar la neu més alt dins el seu municipi, car no té cap alta
vall, només li queda absorbir, si és possible amb llur consentiment, les
estacions d'esquí del Capcir, els Angles i Formiguera, que tenen la temporada
de neu assegurada per molts anys i, sobretot, que tenen al darrere seu unes
valls molt altes i encara verges. Si falta neu a les pistes actuals, d'aquí deu o
vint anys, s'hi podran fer noves instal·lacions d'esquí que cercaran la neu més
amunt. Vull parlar de la reserva de pistes futures que són Camporrells i les
altes valls de la Lladura i del Galba.
Hivern a Cerdanya, Capcir i
alt Conflent (segons parcsnaturels-régionaux.fr)

Sembla que l'instrument polític per a aconseguir l'acceptació dels municipis
afectats i dels altres sigui la Comunitat de Muncipis Capcir-Alt Conflent, que
controla el batlle de Font-romeu. Podem imaginar dos escenaris, dos guions
com diuen els cineastes.
Primer escenari. Imaginem que la fusió de totes aquestes estacions d'esquí no
se faci, doncs que no hi hagi cap junció de vall a vall de Font-romeu a
Formiguera. Què pot passar? Doncs que a Font-romeu li faltarà neu, com
previst, i que la gent anirà directament per carretera al Capcir, per esquiar i per
estar-s'hi. Per tant la crisi s'accentuarà a Font-romeu per falta de clients.
Segon escenari: se fa la fusió de les estacions d'esquí i se fa la junció de vall a
vall amb telecabines. Doncs Font-romeu podrà continuar a acollir la gent, i fins i
tot en captarà més, car és el lloc on hi ha més atraccions, més comerços i més
capacitat d'acolliment. Si no hi ha prou neu, els esquiadors que resideixen o
que vénen a Font-romeu aniran amb telecabina directament a les pistes del
Capcir, esquiaran tot el dia i se'n tornaran a Font-romeu a finals de tarda, sense
baixar als pobles del Capcir.
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Com veieu, tothom s'hi juga molt, i trobi que la solidaritat dins la Comunitat de
Municipis Capcir-Alt Conflent és admirable per salvar Font-romeu, que és
evidentment un element econòmic important.
Fins i tot se podria parlar d'abnegació, car tots els municipis, tots els habitants
pagaran per les inversions, que són costoses, i que molt aviat no se limitaran a
la junció entre les valls sinó també, com s'ha dit, al pagament de noves
instal·lacions més altes. Me fa pensar a una bonica pel·lícula que m'emociona
cada vegada que la veig a la tele, on se sacrifiquen tots els soldats d'una
companyia per mantenir en vida un d'entre ells: "Cal salvar el soldat Ryan".

L’Euroregió a Perpinyà
27/06/2017.L’Euroregió es reuneix a Perpinyà, que serà la seva seu.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-270620-17

Finalment l’Euroregió torna a Perpinyà. Quan s’ha creat amb LlenguadocRosselló, Migdia Pirineu i Catalunya, la seu era a Perpinyà. El batlle Paul Alduy
ho havia aconseguit i havia ofert l’Hôtel Pams. Després Tolosa s’ho va
acaparar, ja que a Montpeller no l’interessava gaire a l’època del Georges
Freixe. Després al Christian Bourquin l’interessava, però ja la seu era a
Tolosa,que la volia controlar. Doncs ara torna i serà al Centre del Món.
Coincidència, el president Carles Puigdemont té la presidència de l’Euroregió,
precisament quan se farà el referèndum per la independència.
Vaig saber, per una persona de la Generalitat que va assistir al primer encontre
entre Carles Puigdemont i Carola Delga a Tolosa. No hi havia el govern de les
Illes Balears, era un encontre bilateral. Què se va dir sobre el nom de la regió?
Carles Puigdemont va fer observar que Occitanie-Pyrénées-Méditerranée feia
confusió amb l’Euroregió que se deia ja Pyrénées-Méditerranée. Carole Delga
va contestar: no passa res, li posarem Occitània-Catalunya. Carles Puigdemont
va fer observar que hi havia també dins l’euroregió les Illes Balears i que potser
no serien d’acord amb una denominació del territori que les descartés. Vol dir
que ella s’ho pren, com se diu a França, par dessus la jambe. Tant li fa.
En dedueixi que, o bé té un gran desconeixement de la situació i del context,
cosa molt possible, o bé me crec més que fa amb les Illes Balears la mateixa
cosa que amb Catalunya Nord. Dins la nova regió Catalunya Nord és un
departament sobre tretze, per ella no compta i se fa sense ell: se posa el nom
que se vol i fora. Les Illes Balears són l’equivalent d’un departament, en
superfície i en població. Doncs Catalunya sent l’equivalent de quatre, la regió
de tretze, posem el nom nosaltres els dos grans, i l’altre que se’n vagi a pastar
fang. Hi veig una actitud de menyspreu per la democràcia, que és fer cas de
tothom. Visiblement, aquesta senyora té un problema de cara a la repartició de
les competències i el respecte de tots.
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Pagesos contra pagesos
08/08/2017. Els pagesos de Lleida protesten pels preus baixos dels prèssecs, com
ho han fet els pagesos de Catalunya Nord fa pocs dies. El negoci juga els uns
contra els altres. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-8082018

Els pagesos contra els pagesos. Me fa mal al cor. Fa uns dies els pagesos de
Catalunya Nord manifestaven car no podien vendre la fruita a un preu decent,
és a dir que permeti de viure. Van buidar un camió de préssecs i nectarines
davant el Consolat d’Espanya a Perpinyà. Deien que el mercat era pertorbat
pels préssecs espanyols a baix preu que el rebentaven, que se n'aprofitaven
els intermediaris i els supermercats. Tenen raó, sobre els fets com sobre la
necessitat de se defensar per viure i fer viure tot el país. Jo els aprovi.
Mes resulta que la major part d’aquesta “fruita dolça”, com diuen al sud, és a dir
els préssecs i les nectarines, no és espanyola sinó catalana, de la regió de
Lleida. Ahir dilluns els pagesos de Lleida manifestaven perquè no poden
vendre la seua fruita i, per viure, són obligats de vendre-la a baix preu als
intermediaris, per sota del preu de cost. Van anar a seixanta quilòmetres per
hora de Lleida a Barcelona, a un centenar de votures, bloquejant durant hores
autopista i autovia. Diuen que volen viure i obtenir una justa remuneració.
Demanen la retirada de fruita del mercat. Exactament com a Catalunya Nord.
Tenen raó, com els pagesos de Catalunya Nord, i per les mateixes raons.
És a dir que el gran comerç i tots els que s’aprofiten d’aquesta fruita cultivada
pels nostres pagesos pressionen els uns per pressionar els altres i fer més
benefici. Ho deia començant: tinc el cor trencat de veure aquests disbarats
sense poder fer res, sinó de dir que estic d’acord amb ells.
A veure. No és, com diuen els pagesos de Catalunya Nord, que la mà d’obra és
més barata. La diferència de preus no és la diferència de cost de la mà d’obra,
Com que, a més de Catalunya i Espanya, la producció de Lleida és dirigida cap
a l’Europa central, del nord, i de l’est i Rússia, i que no tenen les estructures per
enviar-la directament, tenen la pressió dels intermediaris per fer baixar els
preus. Aquests preus baixos obliguen els pagesos de Catalunya Nord i de
França a baixar també els preus, els uns com els altres per sota del preu de
cost. Per un pagès, entre cobrar menys que el que li ha costat i no cobrar res,
doncs vendrà perquè li farà una mica de caixa, car sinó s’enfonsarà encara
més de pressa. És realment dramàtic.
Al govern espanyol tant li fa. Els préssecs no venen de Castella, ni
d’Extremadura, no venen de les regions on té una majoria per ell. Venen de
Catalunya i del País Valencià.
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Les eolianes
14/11/2017. Sorprenentment, les eolianes fan polèmica per una federació
ecologista. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-14112017-la-setmanaeleccions-acatalunya-les-eolianes

Les eolianes – o les eòliques, com voldreu – són aquests gran molins de vent,
que se comencen a veure a molts llocs. Fan polèmica. És veritat que se’ls veu
de lluny i que poden causar alguna molèstia a proximitat. Però produeixen
electricitat i no generen pas pol·lució ni òxid de carboni, i això és bo pel nostre
planeta. El que no entenc és que una federació ecologista que se diu
Fédération environnement durable se posi contra i vagi al tribunal per trencar
l’esquema regional de l’antic Llenguadoc-Rosselló. He llegit que els arguments
són la fragilitat del món rural (mes en què les eolianes l’accentuen?) i el fracàs
de la indústria del vent. Doncs no en volen. Aquí, realment, no entenc res. Si es
va en aquest sentit, cal més nuclear, cal més petroli o més carbó?
Me fa pensar a reaccions semblants que vaig sentir en un poble de mitja
muntanya de Catalunya on una empresa volia fer fusta triturada per les
calderes amb els arbres dels boscos i el matoll, en un lloc on no se netejava
pas el bosc ni se’n treia cap arbre, doncs amb gran risc d’incendi. Uns
ecologistes van fer campanya per que no se faci, i van guanyar. Fins que un
d’aquests dies un incendi cremi tot el bosc.
Pensi també a la reflexió recent d’un batlle d’un petit poble de casa nostra on
se volia plantar unes eolianes dins la garriga, al damunt del poble i al límit del
municipi veí. Un grup de pressió del poble era contra car afectaria el territori. És
veritat que al cim del serrat les eolianes se veurien. Mes el batlle me deia: “Si
dic que no, el poble veí és d’acord per posar-les, a la mateixa cresta que nos
separa. Els que no les volen les tindran igualment a la vista i són els del costat
que cobraran els impostos.”

Gasoductes
21/11/2017. Torna a sàller el projecte de connexió França-Catalunya amb
gasoducte pel Rosselló. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-21112017-canigo-granparatge-gasoductes-eleccions-a-catalunya-i-rajoy

Torna a sàller el projecte de connexió França-Catalunya de conducte de gas
enterrat. com que han vist que per la MAT, la molt alta tensió, han tingut
problemes al Rosselló, doncs el volen enterrar. Per on ha de passar? Diverses
possibilitats, però és sempre el mateix des dels elefants d’Hannibal, s’ha de
passar pel mig de la plana del Rosselló. El Pirineu no és penetrable fàcilment,
Per tant se passa al nord pel Pas de Salses o les Corberes, al sud pel Pertús, i
al mig talla pel Rosselló. Va ser el cas per l’autopista, pel TGV, per la MAT, i
ara pel gasoducte, i un dia belleu per conductes d’aigua.
La plana és intensament utilitzada i poblada. Per tant qualsevol infraestructura
provoca danys. El que se tria és el dany menor, però on piquen se pica fort.
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Sempre hi ha constants: com que se vol evitar Perpinyà – no imaginem un
gasoducte passant pel Bulevard dels Pirineus – queden dos itineraris, segons
es travessa la plana, pel més recte o més ample. Un passa per Ribesaltes, amb
un pas entre Sant Esteve, Baó o Vilanova de la Ribera i, de l’altra banda de la
Tet, pel Soler, a l’oest o a l’est del poble. L’altre passa per Baixàs i després
vers Illa, Nefiac, Millars. Desprès, sempre, sempre, els dos han de passar pel
Pertús.
Se poden fer comitès de defensa, manifestacions, però és ineluctable: serem
sempre els sacrificats entre França i Catalunya i Espanya. Observi que dins les
negociacions no hi ha mai què s’obté en compensació, quins elements
econòmics. Es discuteix per on passa i on farà menys danys, i amb això
quedem contents. No. S’hauria de negociar quines inversions se fan a
Catalunya Nord per compensar les pèrdues i les molèsties. Mai ho he vist. Ara
bé depèn del pes, de la visió i dels projectes dels polítics, evidentment.

Turisme a Catalunya Nord
03/04/2018. Amb vuit milions de sojorns el 2017, el turisme és l’activitat principal
de Catalunya Nord, per dos terços a la costa. S’evoca la processó de la Sanch i la
seva represa contemporània. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-03042018

La Cambra de Comerç i Indústria acaba de publicar les estadístiques pel 2017.
Es confirma que una de les principals activitats de Catalunya Nord, o la
primera, és el turisme, amb vuit milions de turistes, per 450.000 persones que
formem la població estable i a l’any. Per tant, aporta molts diners, encara que
sigui una activitat molt estacional.
Ara bé caldria afegir els que venen a visitar o a comprar en un dia. No són
comptabilitzats en els vuit milions. Se’ls diu en català els passavolants. És una
imatge molt evocadora, passen volant per posar-se només en una branca i se’n
tornen. La trobi fins i tot poètica.
En efecte, per definició, un turista és una persona que passa almenys una nit
fora de casa, dins un altre lloc o contrada, sigui en un hotel, un càmpingcaravàning o en locació. Ara bé, ja sé que hi ha entre els auditors una colla de
mal pensats que diran que no tota la gent, homes o dones, que passen una nit
fora en un altre llit no són turistes! Però és un altre tema, diguem de societat.
Els vuit milions de turistes se reparteixen per dos terços a la costa, com des de
fa dècades, i l’altra terç per Perpinyà i voltants, el rerepaís i Cerdanya-Capcir,
que tenen esquí. Doncs cap canvi substancial. Sempre el mateix, però amb una
qualitat que juga. Està molt bé.
Aquesta setmana va passar un acte religiós i turístic que marca l’inici de la
temporada a Perpinyà, la processó de la Sanch. Com sempre és espectacular,
amb molts turistes com sempre i, com sempre, molta gent dels pobles que
participa a la processó mateixa. És a dir un turisme sobre una base social real i
que no fa figuració. Exactament com les sardanes de l’estiu, que s’aprofiten els
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turistes o que s’organitzen sobretot per ells, on la gent fa gratuïtament
l’espectacle perquè li agrada ballar. Hi ha doncs a la Sanch un element que
segurament els visitants noten, la presència de penitents que creuen en el que
significa la processó.
Cada any la vaig a veure. No vaig en els llocs on se fan massa fotografies, sinó
a la Real o a Sant Jaume, és a dir cap al final, on no hi ha tants espectadors.
La gent que hi ha són gairebé tots del país, del barri o dels pobles de la plana.
En aquests moments la processó té un caràcter molt autèntic perquè no hi més
curiosos. A costat meu només dues o tres persones que prenien fotos. Era una
processó al mig de gent que se la mirava en silenci i, a la seua manera, hi
participaven també.
Això m’ha recordat la meua joventut, quan eri escolà a Sant Feliu d’Avall. Era
als anys cinquanta del segle passat quan, amb l’impuls de Josep Deloncle i de
la seua Confraria de la Sanch de Sant Jaume, tornava a reprendre la tradició
que s’havia interromput als inicis del segle XX. Me recordi que hi havia les
dones de Sant Feliu, que hi són sempre i passegen una petita verge enmig de
flors, amb dones i nines, i nosaltres els escolans, que hi anàvem d’ofici, al
davant i al darrere vestits no d’escolans sinó de diumenge. Tenia uns deu anys
però me recordi clarament el pas de la processó pel carrer de la Barra amb
ningú que mirava. Algunes persones que passaven sota les arcades i
s’aturaven a mirar un moment, poques, belleu una desena per tota la barra. Els
que participaven a la processó no ho feien pel públic sinó, gairebé tots, perquè
s’ho creien. Trobàvem una mica més de gent cap al centre, però no
aglomeracions.
Amb els anys, s’ha passat d’un acte autèntic que, fins i tot per qui no tenia la fe
del carboner, era bastant emocionant per qui venia d’un poble en veure tanta
gent desfilant, les campanes, els caparutxos, allavontes menys, a una activitat
purament turística, com era el cas fa uns vint anys. Avui dia quan es miren els
participants se nota un retorn a un acte de creença. Tot i veure de lluny la
religió, és una cosa que respecti i que m’encanta.

Per una marca País Català
29/01/2019. Després de refusar d’afegir País Català al nom de la regió, la
presidenta Delga impulsa a Perpinyà una marca País Català per Catalunya Nord.
https://www.radioarrels.cat/podcast/237/la-cronica-dactualitat-de-joan-becat-dimarts-29-de-gener-de2019

Quan se va saber que el nostre recurs col·lectiu contra Occitània era rebutjat,
dins la crònica del 25 de juliol del 2017 vaig argumentar que calia fer de País
Català la imatge de marca del departament, com s’ha fet pel País Basc. Calia
aprofitar l’empenta del suport dels municipis, de la gent i del departament al
recurs, calia aprofitar els moltíssims panells “País Català” que els batlles i
consells municipals havien posat a les entrades dels pobles i que el prefecte no
va gosar mai fer treure. Deia que el millor era d’unificar tota la publicitat del
departament sota la marca País Català i promoure-la. Allavontes, fent això,
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encara que la regió ens vulgui esborrar, seria obligada d’utilitzar País Català,
com la regió Aquitània utilitza País Basc. No s’ha fet. Tenim institucions a curta
vista.
Ara és la pròpia regió i la senyora Carola Delga que venen a Perpinyà ens fer la
lliçó i proposar la marca País Català. Però diu toca fer-ho als elegits locals i al
departament. Té tota la raó i la idea és bona. Però amb aquesta iniciativa,
indirectament, se burla d’aquests elegits sense perspectives i els hi dona una
lliçó ben merescuda.
Perquè ho fa? Probablement perquè veu que Occitanie continua a no ser
acceptada aquí, un any i mig després de la sentència del Consell d’Estat. Deu
veure també que els municipis, els artesans i la gent en general utilitza País
Català. Deu veure que si no l’utilitza ella també, vulgui o no vulgui, tindrà
problemes constantment a Catalunya Nord. A més hi ha el refús de l’Estat
d’acceptar la creació d’una Oficina de la llengua catalana, que és mal viscut.
El que queda clar és que Carole Delga, després de combatre País Català i
d’imposar a la cosaca el nom Occitanie, ha entès que si vol controlar el
departament del Pirineu Oriental i evitar problemes, ha de fer aparèixer la
paraula “català” d’una manera o d’una altra. Passi el que passi, marca País
català o no, personalment no he paït Occitanie, i me puja la sang a la cara cada
vegada que veig a casa nostra un rètol amb aquest nom. I a vosaltres?

Una de les més de cent
cinquanta retolacions a les
entrades dels pobles de
Catalunya Nord (foto JBK).
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Per Occitània-País Català
El recurs contra el nom de la regió Occitània, 2015-2017

L'origen de les regions
01/12/2014. De les regions de programa d’acció regional, de l’any 1955, fins a la
reforma de les regions actuals, se segueixen les evolucions i se posa en evidència
els seus defectes i incoherències.

Com tothom, parlarem de regions. Amb el vot divers dels diputats del nostre
departament sobre la fusió de les regions, que es va repartir entre a favor, en
contra i abstenció, s’ha vist que aquest canvi fa controvèrsia.
Exactament com va passar fa quaranta anys quan se van crear aquestes
famoses regions i, personalment, m’ha semblat reviure una història ja viscuda.
En efecte, quan es van crear, també les regions van ser polèmiques a
Catalunya Nord, car l’Estat nos posava amb Montpeller quan la majoria de la
gent i dels elegits volia ser amb Tolosa.
El territori de la regió de
programa de Tolosa (RER MidiPyrénées, 1958)

Uns quants, catalanistes o no, van crear l’URC, la Unió per la Regió Catalana,
per reclamar una regió pròpia. A l’URC hi havia el Pau Alduy, el batlle de
Perpinyà, la portava Miquel Mayol, i jo hi vaig portar un gra de sorra, com molts
altres. Però no es va poder fer res car l’Estat va decidir que amb un sol
departament no es podia crear una regió.
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Ara bé, l’Estat ell mateix ho va fer malgrat tot, uns anys mes tard, per calmar
els Corsos, que feien festa en la seva illa amb petardos de dinamita: se va
dividir en dos el departament, ja poc poblat, en Còrsega del Nord i del Sud, i es
va poder crear una regió especial de Còrsega saltant-se la llei i alhora
respectant-la. Notem que ara mateix, on se diu que cal fusionar les regions
precedents per fer conjunts més forts, se deixa la petita regió Còrsega tota sola
i no amb la regió PACA i Niça.
Aquestes regions van ser mal fetes i mal concebudes. A l’inici, l’any 1955, se
van crear regions de programa d’acció regional, amb un superprefecte, per la
gestió de l’Estat i per planificar el territori des de dalt, no per la gent o
demanant-ho a la gent. Allavontes el departament del Pirineu Oriental era amb
Tolosa.
És la llei del 1972 que va crear les regions que tenim, amb una identitat
administrativa, i el Pirineu Oriental va anar a parar amb Montpeller. Us
explicaré perquè més endavant. Cal esperar deu anys, amb el govern socialista
del president François Mitterrand i el Gaston Defferre, el batlle de Marsella,
com a ministre de l’interior, per que les regions siguin col·lectivitats territorials,
amb un consell elegit i algunes competències.
Notareu que mai s’ha demanat a la gent o als departaments si volien ser o no
amb la regió que l’Estat havia decidit. Després se volia que funcionessin totes.
Evidentment va ser impossible: algunes van funcionar bé i d’altres no.
Us haig de dir que en els manuals de geografia, des dels anys vuitanta, se
critiquen sovint algunes regions, com a mal construïdes i difícils de fer
funcionar. Sobre la vintena de regions, en els tres o quatre exemples que se
prenen, sempre hi ha el Llenguadoc-Rosselló, com a regió artificial, mal
composta i mal coordenada, amb una capital, Montpeller, que s’aprofita de la
regió per crèixer, en rivalitat amb Nimes i Perpinyà.
I és veritat: el Llenguadoc-Rosselló se va fer un poc amb trossos i bocins. El
Gard mirava cap a la Provença, que ja era una regió enorme. No se sabia on
posar la Losèra, car la capital de la regió Alvernià és molt al nord, doncs molt
lluny, dins una regió muntanyosa. L’Auda sempre ha mirat cap a Tolosa, que té
molt a prop, i el Pirineu Oriental és dins un racó. Quedava l’Erau que no podia
anar en lloc. Mes com se volia absolutament una regió per Montpeller, se van
agafar tots aquests departaments que miraven cap enfora i que no se sabia on
posar-los, per fer una regió. Ras i curt, nos va tocar entrar en el LlenguadocRosselló sense que ho volguéssim.

El nom de la nova gran regió
26/10/2015. Reflexions sobre el nom de la nova gran regió on Catalunya Nord serà
incorporada, ho volguin o no els seus habitants.

Algunes reflexions sobre el nom de la nova gran regió on serem incorporats,
que ho volguéssim o no. Fa pocs dies, els diaris d’aquesta nova regió anònima,
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és a dir encara sense nom, han fet una enquesta prop dels lectors, proposant
diferents noms. Ha guanyat de molt Occitània. És normal ja que sobre més de
sis milions d’habitants, sem menys de mig milió a Catalunya Nord on, per cert,
ha guanyat un nom que fa referència a la identitat catalana.
Doncs parlem d’Occitània, que la gent dels dotze altres departaments
prefereixen.
Primer, hem de constatar que el concepte d’Occitània, tal com s’utilitza avui per
a designar el conjunt de les terres occitanes, és un concepte nou,
contemporani, com ho és també Catalunya Nord per a designar la part nord del
Principat de Catalunya que va ser annexada per França al Tractat del Pirineu.
En efecte, les regions tradicionals occitanes són a l’est la Provença, al centre el
Llenguadoc, del Roine fins passat Tolosa, la Gascunya a l’oest, amb la Guiena
al voltant de Bordeus, i més al nord l’Alvernia i el Llemosí. Per tant Occitània és
un concepte identitari global amb un cert contingut polític, que no correspon
pas a un conjunt històric, però si a un projecte cultural i, per alguns, a una
voluntat política.
Si l’Estat francès ho acceptava seria una gran novetat, car fins ara no ha
acceptat cap nom que faci referència a una identitat o a una nació, ja que
segons la doctrina d’aquest Estat no hi ha cap altra nació que la francesa,
Només s’accepten noms de províncies històriques o noms neutres, com
Migdia-Pirineu. Esperem doncs a veure quin nom serà triat.
La segona reflexió va relacionada amb el nom que s’havia donat fa quaranta
anys a l’actual regió Llenguadoc-Rosselló, feta de troços i bocins, amb els
departaments que quedaven, sense homogeneïtat ni coherència, però a la qual
finalment ens hem acostumats. El nom triat, Llenguadoc, era una burricada, car
era només la meitat est del Llenguadoc històric i la seva capital era Tolosa. De
fet hagués valgut millor anomenar Llenguadoc la regió Migdia-Pirineu.
Mapa d’Occitània (J. Becat,
ed. Terra Nostra)

La fusió de les dues regions reconstitueix el conjunt del Llenguadoc, on
s’afegeix la nostra petita regió catalana. Per tant el nom més lògic, en el
sistema francès actual, seria Llenguadoc-Rossselló pel conjunt de la nova gran
regió.
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Si s’acaba triant Occitània, molt bé pels militants occitans, però serà una altra
tria incompleta i aberrant, donant el nom del conjunt a només una part, com
s’havia fet anteriorment pel nostre Llenguadoc-Rosselló. Car fan par també
d’Occitània els Gascons, els Llemosins, els Alvernesos, els Provençals i altres,
que s’hi trobaran fora.

Un estrany Comitè del nom de la regió
28/03/2016. Quin serà el nom de la nova regió que reuneix el Migdia-Pirineu i el
Llenguadoc-Rosselló? S’informa sobre un Comitè del nom i les insòlites propostes
que examina.

S’està debatent quin serà el nom de la nova regió que reuneix el Migdia-Pirineu
i el Llenguadoc-Rosselló. Parlem-ne.
A l’oposat de certes presidències de regió que han tancat el debat i proposat a
la gent “à la hussarde” un nom o una proposta reduïda de dos o tres noms,
amb animalades com “Hauts de France” o les que es preparen a l’est o a la
regió de Lió, la presidenta Carole Delga ha decidit, amb el seu equip on
destaca Gérard Onesta, de fer l’invers. És a dir que consulta, cosa que no vol
dir votar, sinó proposar.
Doncs ha consultat prèviament tots els elegits, els més de quatre mil batlles i
consells municipals, i la gent que ha volgut fer propostes: se n’han rebudes
més de 23.000. Finalment ha creat un comitè de reflexió per a ajudar a triar les
propostes i posar alguns criteris per aclarir les coses, si es pot. Després de la
tria d’uns quants noms, una desena, els habitants seran consultats i els elegits
del nou consell regional votaran.
És una manera de fer participativa i oberta, i ens hem de felicitar de la manera
de com van les coses. Com a mínim podreu donar la vostra opinió, i us
encoratgi a fer-ho.
Aquest Comitè del Nom, al qual vaig tenir la sorpresa de ser cridat, se va posar
en plaça el passat dimecres 23 de març, en una primera reunió a Tolosa.
Evidentment, respectaré la reserva que hi ha d’haver en aquest tipus de
reunions, mes si que us puc informar dels elements públics que ens han donat i
de les actituds que s’hi han manifestat. Algunes eren esperades, mes d’altres
són molt sorprenents, venint de gent que són triats - en principi - per ser savis,
raonables i ponderats.
Primera constatació de fet: dins la nova regió mana la gent de Tolosa i
l’expresident de Migdia-Pirineu Martin Malvy, que presideix i orienta el Comitè.
El nombre de membres és molt a favor de l’antic Migdia-Pirineu, amb l’aparent
democràcia de dues persones per departament, que fa deu pel difunt
Llenguadoc-Rosselló – i només dos catalans – i vint per la regió de Tolosa.
Com he dit, la ronda de propostes prèvia ha tingut molta participació, amb
finalment més de vuitanta noms proposats. Més de la meitat són autèntiques
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burricades o són “farfelues”. Per exemple trobem “Capylan”, “Camilaro”,
“Ovalie”, “Entre terre et mer”, “Diamant Sud”, “Mipyoc” o “Pays de Cocagne”.
Entre els noms més seriosos he notat tres tendències: els noms a caràcter
identitari, com “Occitanie-Catalogne”, els noms geogràfics neutres i els que fan
referència a França, com “Midi de France”, “Sud de France” i “Bas de France”,
aquest darrer suposi enviat per un humorista.
També m’ha semblat evident que molta gent, entre les quals persones
d’influència, no volien sentir a parlar de qualsevol referència a l’occità, al català
o a la personalitat pròpia de la regió, és a dir a Occitània, a Catalunya, i fins i tot
a al·lusions edulcorades com “Pays Catalan”.
Els membres de Comitè del
nom de la regió, presidit per
l’antic president de
Midgia.Pirineu Martin Malvy
(fons: laregion.fr)

Tot i sent la primera reunió, on no se debatia ni se votava, diversos membres
van tenir la cara d’afirmar coses com: “France est un nom porteur, nous
sommes en France et il faut France dans le nom”, o bé: “Occitanie me fait
penser à Astérix et Obélix”, o encara: “Il faut un nom porteur d’élan, d’avenir, il
faut écarter l’histoire; on a des nationalismes qui sorten de partout et ça n’est
pas tenable”.
Conclusió: si voleu que hi hagi referència a nosaltres, ens ho haurem de
guanyar, de fer pes amb la nostra participació i mobilització. En aquest sentit,
vos recomani de participar als actes del col·lectiu SEM, a les seves reunions,
conferències i a les votacions que faran als pobles, i de participar nombrosos a
les consultes que faci per internet el nou consell regional. Us en informarem.

El vot pels cinc noms proposats per la regió
03/05/2016. El col·lectiu SEM, amb partits catalans i entitats culturals i cíviques, se
mobilitza a favor del nom Occitània-País català i incita a votar..

Com se passarà el vot pel nom de la nova regió? Com fer per que la referència
al País Català sigui present? El col·lectiu SEM, format de diferents partits
catalans i d’entitats culturals i cíviques s’ha mobilitzat pel nom de la regió. Ha
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fet imprimir una cinta a enganxar a la vostra votura amb “Occitània-País català”,
per incitar a votar. En parlarem avui.
Aquesta cinta s’ha presentat durant la nit literària de Sant Jordi, que va tenir lloc
aquest dissabte 30 d’abril al Palau de Congressos de Perpinyà. Tothom la pot
posar a l’interior del vidre del darrere o a un costat de la seva votura per que
tothom pugui veure que cal votar per Occitània-País català. Ja en podeu
recuperar. Si seu membre d’una entitat cultural, demaneu-ne un paquet
telefonant al Casal Català de Perpinyà o a Ràdio Arrels, i els repartiu entre els
vostres adherents o amics.

Com que ja se comença a parlar del vot de la gent a la consulta oberta que
organitza la regió i que, com sempre, hi ha qui és contra i qui diu la seva sobre
bases de vegades inexactes, us vull explicar com se passarà el vot on us
demanem de participar.
No se demana de votar per un dels cinc noms proposats, cosa que faria
minoritària Catalunya Nord en relació amb la regió, sinó que nos caldrà votar
pels cinc, que haureu de classificar, posant primer el que més us agrada - és a
dir “Occitanie-Pays Catalan” - i acabant pel que menos us agrada, és a dir
n’importa quin dels altres. El primer que classificareu tindrà cinc punts, el segon
quatre, etcètera, i el darrer un punt.
Això fa que tothom votarà per tothom, això sí amb més o menos punts. És a dir
que s’equivoquen els que diran que sem un departament sobre tretze o que
sem 450.000 habitants sobre cinc milions, que votar és perdut d’avança, que és
una farsa. Qualsevol persona que voti a Tolosa, a Figeac o a Montpeller nos
donarà almenos un punt si nos posa en darrer i més si nos posa al mig. Per
tant obtindrem més vots que el que se pot pensar.
Per això hem de votar tots, perquè volem un nom que nos representi i perquè
tindrem suports fora de Catalunya Nord. Hem de votar perquè el nostre vot
tindrà una significació suplementària. En efecte per la mobilització de tots
vosaltres i per l’acció dels nostres batlles i consells municipals ha fet plegar els
dirigents de la regió, que se van veure obligats d’introduir País Català.
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A més dels habitants de la
regió, una disposició permet
a la gent de tot França de
votar pel nom de la regió,
però es nega a la gent que
s’està a Catalunya per por
que guanyés Pays Catalan
(dibuix publicat el
14.04.2016, l’independant.fr)

Si hi ha més vots a Catalunya Nord que a la resta de la regió, a més de fer
possible que se trii País Català, nos donarà més pes i voldrà dir que la regió ha
de fer més pel català, és a dir per la cultura, l’ensenyament, els mitjans de
comunicació, com passa a Còrsega o a Bretanya. Raó de més per votar
Occitània-País Català.

La manifestació contra el nom de la regió
20/09/2016. Manifestació el 10 de setembre per Occitània-País Català amb més
de 10.000 persones a Perpinyà i més de cent batlles. El catalanisme cívic
s’eixampla. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronica-dactualitat-manifestacio-sobre-elnom-de-la-regio-2009201616?in=radio-arrels/sets/cronica-dactualitat-joan-becat

La manifestació del 10 de setembre ha estat segurament el tema estrella de
l'any, en tot cas d'aquesta rentrada. Marcarà els esperits. De la mateixa manera
que la manifestació contra Septimània va ser una fita, va ser un moment, que
encara es recorda, aquesta ho serà encara més, amb gairebé el doble de
persones. Sobretot és diferent pel motiu. Per Septimània era una proposta de
nom que no va acabar de ser dipositada. Aquí hi ha un vot de la regió i una
decisió del govern que esperem d'aquí pocs dies. Per tant la jugada és molt
més forta i diferent perquè tothom hi va participar. A la de Septimània eren
presents, simplificant, els catalanistes de totes tendències i sobretot gent de
dreta que procurava aprofitar el tema per anar contra els socialistes de la regió i
el senyor Frêche. Aquí s'ha vist tan la presidenta del Consell Departamental, la
senyora Hermeline Malherbe, com el senyor François Calvet, s'ha vist el batlle
de Perpinyà, de qui es deia que era reticent però que era present amb bona
part del seu consell municipal, i batlles de tots colors polítics. La convocatòria
era gairebé unitària, en tot cas a nivell català, tot i alguna reticència tothom hi
era. Per tant tenia aquest costat global, unitari, gairebé de revolta del país.
Una altra cosa que no havia passat abans: hi havia batlles, més d'un centenar
de batlles. No s'han citat tots. Hi ha hagut un esforç per fer-ho. L'Indépendant
mateix n'ha citat uns quants, el col·lectiu "Oui au Pays Catalan" n'ha citat uns
altres, mes per exemple un de destacat, Francis Manent, el batlle de Sant
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Andreu, no és citat ni a un article ni a l'altre quan, pel recurs ciutadà que es
dipositarem ara, ha aportat el SIOCCAT, el Sindicat intercomunal per l'occità i
el català. A més, ell, el batlle de Vallestàvia Jaume Taurinyà i la batllessa de
Sant Hipòlit Madeleine Garcia-Vidal van ser els tres primers a mobilitzar-se pel
recurs a l'inici del juliol. Es pot dir que tothom hi era, per una causa que era
general.
Era un sentiment de país, clarament. No era només atacar una decisió, sinó
que era també una afirmació de catalanitat. He observat que hi havia molta
gent que no eren els acostumats de les manifestacions catalanes, del 7 de
novembre o altres mobilitzacions, i gent que visiblement no parlaven català. És
a dir que la manifestació ha eixamplat l'àmbit del catalanisme cívic, diríem, per
diferenciar del catalanisme polític. Per tant ha fet venir més gent cap al català o
cap el sentiment de catalanitat. Això és per mi un canvi radical.
Aquesta mobilització marcar un abans i un després. Abans la manifestació hi
havia gent que s'oposava al nom de Regió Occitània i volia que hi hagués
també País Català. D'altres volien que hi hagués el nom País Català a la regió i
pel futur el nom del departament. Tothom era pel País Català, mes eren
iniciatives separades, o gent que firmaven peticions, 10.000 o 12.000, i els
batlles. Al moment de la manifestació eren 145 el batlles o les deliberacions de
consells municipals que s'havien posicionat pel recurs, mes no hi havia aquest
sentiment de força. El fet de reunir aquesta manifestació i que sigui reeixida ha
creat solidaritat entre la gent. La solidaritat no hi era abans: era gent que
individualment o en grups es manifestaven, firmaven, però no se sabia quants
eren, si eren fort, si eren els uns o els altres o qui més.
A la manifestació hi havia absolutament tothom. Qui era present o qui ho ha vist
pels diaris o la televisió ha tingut el sentiment de pertànyer a un grup fort, a un
grup majoritari dins el departament: els que volen defensar una identitat
catalana. És també un element molt fort d'integració de gent que no va néixer al
país però que ha vingut a estar-s'hi. Molta gent - es veu amb els que firmen,
que envien un paper dient: jo participi al recurs -, gairebé la meitat, no són gent
que tenen un cognom català. Són gent que han vingut aquí i va ser l'ocasió per
a ells de sentir-se del país i de defensar-lo. Per tant, exactament com es diu al
sud amb els castells, que integren la gent, o l'USAP que també integra gent, la
manifestació ha estat directament una integració forta de tota la gent que hi ha
participat d'una manera amb la presencia, o d'una altra per exemple amb
firmes. Ara, es pot dir que a Catalunya Nord hi ha una comunitat catalana.
No sé quines conseqüències tindrà. Crec que en tindrà, mes tampoc no seran
immediates. El més important és canvi d'actitud de la gent, és el sentiment
d'haver participat a una cosa forta i col·lectiva, de defensa del país, de la seva
llengua, del seu nom, de la seva identitat. Això quedarà. Com se traduirà ?
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Al final de la manifestació per Occitània-País Català, davant del Castellet (Font: midilibre.fr)

Per mi és evident que hi haurà conseqüències polítiques i també
conseqüències socials. Per exemple, ja se nota que més persones s'apunten
als cursos de català per adults. Té relació amb tot el procés que s'ha
desenvolupat des del mes de juny. El nom Occitània a seques ha estat pres
com una ofensa per molta gent, com una provocació, com una vergonya. Això
bascula la gent. No vol dir que, políticament o per aprendre la llengua canviï
immediatament, però si que la gent ha fet un gir. L'ha fet molta gent, molt més
que la gent que mobilitzem habitualment per motius culturals o polítics. Aquests
no canviaran ara car han fet un pas. Com el traduiran no ho sé. És possible
alguns no es girin cap a les coses catalanes i quer ho tradueixin per un vot l'any
vinent. De fet, sobre el mercat polític, hi ha vots que poden canviar. El cert és
que els partits catalans procuraran - i ja comencen - a aprofitar-ne. És legítim.
Ells s'han mobilitzat i, per tant, voldran cobrar d'una certa manera l'esforç que
els hi ha representat. Podran tenir més vots o adherents, i en tot cas un cercle
de simpatia més ample que el que hi havia abans.
També se trobaran a primera línia els quatre diputats, els dos senadors i els
candidats a president de la República. En efecte, cal veure que passarà
cronològicament: ara firmaran el decret el primer ministre Manuel Valls i el
ministre de l'interior Bernard Cazeneuve. Diran probablement si a Occitània. A
partir d'aquí hi haurà un recurs. És un pleit, un atac judicial administratiu contra
el decret. Tindrem dos mesos per dipositar-ho, dos mesos per la contesta
contrària, i eventualment un nou vaivé. Vol dir que durarà de quatre a sis
mesos: el moment on se'n parlarà més i on es jutjarà serà entre gener i abril.
Doncs serà al mig de les eleccions presidencials. Si el govern s'entesta a no
posar País Català i obliga a fer aquest recurs, és evident que tota la gent
d'esquerra, és a dir els diputats i senadors d'esquerra i qui es presenti
d'esquerres com a president de la República en patiran aquí les
conseqüències. Això és cert. Ara bé, si hi ha una altra actitud, sensibilitat, se
poden reequilibrar les coses. Per tant les conseqüències de la manifestació que
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ha mostrat la important mobilització i el sentiment de molta gent tindrà
conseqüències duradores.
La senyora Delga s'equivoca quan pensa que és un foc de palla que s'acabarà
amb quatre panells a les extremitats del país i amb alguna coseta com un ofici
de la llengua catalana. S'equivoca totalment. No sé qui l'aconsella, però com es
diu, "ce sont des rigolos". Jo em demani si no són els humoristes Chevaliers du
Fiel que preparen l'escenari polític d'aquesta senyora.

Els grans elegits del departament participen al Recurs ciutadà
08/11/2016. El recurs al Consell d'Estat contra Occitanie té una segona queixa en
référé per la suspensió. Els grans elegits del departament són presents a
l'audiència a París. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronica-politica08112016?in=radio-arrels/sets/cronica-dactualitat-joan-becat

El recurs ciutadà i el nom de la nova regió és a l’actualitat. Una de les
fotografies impactants de la premsa de la setmana passada és dins el diari
l'Indépendant del divendres on, a París davant el Consell d'Estat es veien junts
els grans elegits del departament, tant republicans com socialistes,
acompanyant l'advocat del recurs a punt d'entrar a l'audiència. Què venien a
fer? Doncs a aportar la seva ajuda i a testimoniar davant del jutge a favor del
recurs ciutadà i contra el decret que diu que la regió és Occitània. És a dir que
els grans elegits, i molts més elegits que haguessin pogut venir, no volen
aquest nom. Voldrien que el nom canviés, troben injust que hi hagi només
Occitània i no pas País Català. Ho han dit al jutge. Han dit també que es
preocupen car la situació és tensa i quan hi hagi panells de la nova regió què
passarà?
Totes, coses que són de sentit comú però que visiblement no tenen massa en
compte a París. A l'inici de l'audiència el jutge tenia un mig somriure, com qui
tracta una història del poble d'Astèrix contra els romans del costat. Estic
exagerant una mica, mes era la tonalitat. Per exemple va començar per dir:
Pourquoi un référé en suspension? és a dir perquè demanar que no s'apliqui el
decret quan trigarà només sis o vuit mesos abans que hi hagi el veredicte,
doncs aviat ? Perquè no esperar ? És a dir que tirava pilotes fora. La presència
dels nostres elegits i el que van dir fou la resposta i una gran ajuda. Van ser
brillants, amb un to de tranquil·litat i de gran fermesa. Van dir el que sentia i
pensava la població, i que el nom era absolutament inoportú.
Hi ha veredicte i veredicte, car n'hi haurà dos, un ara mateix i un altre a la
primavera. Pot semblar un poc complicat però en realitat és molt simple : hem
dipositat un recurs el 30 de setembre contra el decret del primer ministre que
fixa el nom Occitanie. És un gros dossier amb tots els arguments, desenes de
documents, testimoniatges, tota la gent que va firmar, els municipis... tot ha
estat dipositat. Aquest recurs serà instruït per una de les cambres del Consell
d'Estat - que té diverses cambres per tractar tots els afers que li cauen al
damunt - i durarà mesos. Tenim dos mesos per donar les nostres memòries, i
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té després dos mesos per contestar. Aleshores hi pot haver encara un altre torn
de rèpliques. Doncs porta al març o abril per veure la instrucció del judici
tancada. Però l'audiència i el veredicte poden esperar sis mesos, un any o dos,
per exemple amb l'excusa que caurà en període d'elecció, doncs que caldria
esperar el desembre o l'any 2018, i mentrestant tot continua igual.
Aleshores hem dipositat una segona queixa, car no deixarem caure, apretarem
tant com la llei ho permet. És el référé en suspension, una queixa lligada a la
primera per demanar que s'impedeixi d'aplicar el decret mentre s'estudia i es
jutja el primer. Quan serà jutjat s'aplicarà si per cas perdem el recurs. Si el
guanyem, el decret serà anul·lat i sense efecte, ja per anterioritat. És això que
s'està jutjant ara, per la cambra dita dels référés, és a dir de les urgències.
Quan es diposita un référé i és acceptat, hi ha un mes per donar el veredicte:
això explica que, dipositat a inicis d'octubre, hi hagi l'audiència el 3 de
novembre, que avui dia 8 se tanqui la instrucció i que d'aquí quatre o cinc dies
màxim hi hagi el veredicte, però només sobre la suspensió.
L'altre avantatge de la maniobra és que si per cas el perdem, per exemple si el
jutge diu que no hi ha prou urgència i s'ha d'esperar uns mesos, estem segurs
aleshores que és immediatament al final de la instrucció del recurs que serà
jutjat. De totes maneres hi guanyem. O guanyem la suspensió o, en el cas
contrari, com que el jutge ha acceptat el référé i ha admès que hi ha motius - la
qüestió és : són suficients ? - tenim l'assegurança que el jutjament serà ràpid, a
la primavera.
Hem rebut un suport fabulós, que ha impactat el jutge. Cal veure que, de gent
que ha firmat un paper de suport, amb els seus noms i adreça, doncs que ha
adherit al recurs, en tenim més de quinze mil. Són set caixes plenes de fulls
individuals. No les hem portades ara per ara, les tenim a disposició per quan
s'acabi el vaivé de dossiers, al desembre. Només hem donat una fitxa amb el
nombre i el model. Això vol dir que la gent que vol firmar encara pot fer-ho.
Vull insistir sobre els municipis. És una cosa extraordinària, que ni ens
pensàvem en les perspectives més optimistes. Firmant per a ajudar-nos, sigui
el batlle, sigui per una deliberació de consell municipal, sigui a través d'un
sindicat intercomunal o d'una comunitat de municipis, tenim 223 municipis
sobre 226, i d'intercomunalitats en tenim tretze sobre catorze, només en falta
una i tres municipis.
Els codemandants són doncs totes les comunitats de municipis menys la de les
Alberes-Costa Vermella-Il·liberis, és a dir el senyor Aylagas, que és a favor de
la Carole Delga. Els tres municipis són Montesquiu, Palau del Vidre i Banyuls
de la Marenda, dels quals dos com a mínim no han tingut temps d'enviar-ho.
Per la comunitat que no ha firmat, llevat d'aquests tres, els dotze altres han
donat el seu suport : vol dir que no hi hauria cap problema per que adhereixi
aquest última comunitat. Per tant faig una crida al senyor Aylagas, si vol tornar
a ser diputat, que ens ajudi com ho ha fet tothom.
Si tornem ara al que va passar a París ?
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L'audiència del Consell d’estat a París era pública. Habitualment no hi ha ningú
o poca gent, els que es queixen i es defensen, tot sovint només els advocats de
les dues parts. Per nosaltres hi havia més gent : els representants de
l'associació del Recurs ciutadà amb al davant la Renée Soum i quatre grans
elegits del nostre departament. És l'advocat que ho havia demanat : calia que
hi hagi gent que porti testimoniatge, a més de nosaltres. Com que podíem
demanar-ho a molts, que eren d'acord per venir, ha dit que calia limitar als gran
elegits. La senyora Hermeline Malherbe, presidenta de Consell departamental i
senadora, era present; el senyor François Calvet car és senador, batlle i
vicepresident de comunitat; el senyor Robert Olive car és diputat i president
d'una comunitat de municipis, i el batlle de Perpinyà Jean-Marc Pujol, que és
president de la comunitat urbana. Noteu que eren de colors polítics diferents i
tots van acceptar immediatament. Portaven el testimoniatge de la població.
Doncs era palès que no era una dèria d'unes quantes persones que es volen
pagar el govern, sinó que era un malestar general.

A París, davant del Consell d'Estat, la delegació nord-catalana de demandants
abans de l'audiència del 3 de novembre del 2016. De la dreta a l'esquerra: JeanRené Casals i Joan Becat, del Recurs ciutadà, Jean-Marc Pujol, batlle de Perpinyà
i president de la Comunitat urbana Perpinyà-Mediterrània, Alain Monod, advocat
del recurs, Renée Soum i Marie-Pierre Sadourny, dels Recurs ciutadà, Robert
Olive, diputat i batlle de Sant Feliu d'Amunt, Hermeline Malherbe, senadora i
presidenta del Consell Departamental, François Calvet, senador i batlle del Soler, i
un ajudant de l'advocat (Font: Recurs ciutadà)

Ens vam trobar amb una cosa curiosa. Hi havia una dotzena de persones que
esperaven. Pensàvem que venien per un altre judici, però no, era pel nostre.
Eren estagiaris de diversos gabinets d'advocats, a punt d'entrar en la carrera,
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un periodista de l'Association France-Presse que segueix, suposo, els judicis
del Consell d'Estat, i alguns advocats d'altres despatxos que venien a prendre
una lliçó. Car mai hi ha hagut un pleit com aquest, pel nom d'una regió contra
l'Estat. Doncs, guanyem o perdem, farà jurisprudència. Volien sentir quins
arguments utilitzaríem, que diria la part adversa - primer ministre i ministre de
l'interior -, que dirien els elegits, car era una novetat.
Ara esperem el veredicte. El jutge ha demanat documents complementaris :
totes les deliberacions de la regió, una nota que faci el punt sobre el dany que
representa el nom pel nostre departament, i una que mostri en què Occitània
exclou el català. Ho vam donar amb el recurs principal. Suposem que com que
aquesta cambra tracta només de la urgència, no tenia el fons del dossier.
Nosaltres, evidentment, voldríem que hi hagi suspensió. L'advocat ens ha dit
que en un cas normal, que no sigui un cas nou i sense jurisprudència com el
nostre, on hi ha aquests tipus de dubtes i de situació d'alarma social, s'hauria
de suspendre el decret. Ara bé, és que el jutge serà prou valent per anar contra
el govern sobre un tema nou ? Aquesta és la qüestió.

El recurs ciutadà en urgència al Consell d'Estat
15/11/2016. El Consell d'Estat no suspen l'aplicació del decret sobre Occitània,
però jutjarà a la primavera. A més s'ha dipositat una QPC, també per a accelerar el
procés. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronica-dactualitat-del-16112016?in=radioarrels/sets/cronica-dactualitat-joan-becat

Pel recurs dipositat per l'Associació ciutadana, fins ara, hem reeixit el que
volien, tot i que no hem obtingut la suspensió. En efecte, el Consell d'Estat ha
decidit de no suspendre l'aplicació del decret sobre el nom de la regió
Occitània, a seques. A més del recurs principal, que és el que compta, haviem
fet un segon recurs, basat sobre el primer per demanar aquesta suspensió en
l'espera del resultat del recurs principal. És això que s'ha denegat sobre
l'argument que no hi havia prou urgència. Ja ho sabiem, car la demanda era
una mica "tirée par les cheveux": demostrar que hi ha gran urgència a parar,
que tot el país no funciona era difícil. També l'hem basat sobre el fons, és a dir
l'error de jutjament i el procés de decisió mateix.Tot i que el jutge ho nota, la
seva decisió se basa només sobre la urgència.
En realitat la raó d'aquesta segona demanda és simple : la instrucció del recurs
principal s'acabarà a la primavera, i el Consell d'Estat triga una mitjana d'un any
o dos per resoldre els casos. Com que caurà en plena campanya electoral, el
perill seria que diguéssin: no és oportú, esperem el 2018, i eventualment el
2019. Alehores podria jugar la clàusula dita d'irreversibilitat, és a dir que ens
donguin la raó, mes com que ha passat tant de temps condiderin que les coses
són irreversibles, que costaria més de tornar enrere que no pas de continuar,
tot i donar la raó. Ha passat diverses vegades i no ho voliem. Aleshores la
tàctica va ser de posar un recurs de suspensió en urgència. O bé la suspensió
s'accepta perquè hi han prou elements, o bé es nega, com s'ha fet, mes
aleshores el recurs principal se jutja al final de la instrucció. Vol dir qu'estem
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segurs que s'acceleraran els tràmits perquè no es pot alhora denegar una cosa
i l'altra. No es pot dir no hi ha prou urgència, quan tenim elements, evidentment,
i al mateix temps esperar massa.
L'altra jugada és que l'Associació ciutadana ha dipositat el recurs principal sola,
amb els seus membres. Mes mentrestant les intercomunalitats del país,
comunitats de municipis, sindicats, el propi departament, la vila de Perpinyà i la
seva comunitat urbana, també ens han fet costat i van decidir de ser
codemandants. La sentencia també accepta que siguin dins el pleit. Doncs ara
no estem sols, és tot el departament que porta la queixa.
Els grans elegits de catalunya Nord elegits ens van acompanyar i van ser
presents. Era necessari. Primer per que el jutge accepti els codemandants i,
sobretot, per què portin el seu testimoniatge sobre, precisament, la urgència, el
dany econòmic i sobre el fet que estan descontents del nom.
A més tenim un tercer recurs, també basat sobre el principal. En català se diu
guardar una pedra dins la faixa, per tirar-la quan no hi ha més municions.
Haviem promés a la gent que aniriem a totes, que fariem tot el possible i és el
que estem fent. És una QPC. Què és ? Una qüestió prioritària de
constitucionalitat. Considerem que s'està vulnerant la constitució. Senzillament
perquè el nom Occitània no és històric, no és geogràfic, és un nom identitari
que fa referència a la llengua occitana, no a l'antic Llenguadoc, a l'antigua
Guiena, a res d'històric llevat de la identitat. Com a francesos tenim els
mateixos drets, diu la constitució. Sem iguals en drets, or n'hi ha que tenen els
seus drets identitaris reconeguts, els occitans, i els catalans són ciutadans de
segona categoria perquè no veuen els seus drets reconeguts.
D'altra banda, el primer ministre, anunciant que acceptaria el nom, basant-se
sobre la consulta, i el consell regional fent el mateix, han vulnerat la constitució
perquè han abandonat per endavant les seves competències, i ho han dit i
escrit. Pensem donc que és al Consell Constitucional de dir si s'ha vulnerat o
no la constitució. Si el Consell d'Estat "le saisit", tot ha de ser jutjat en tres
mesos. Per tant és la segona jugada d'acceleració que s'està estudiant i per la
qual, cap al desembre o el començament de gener, tindrem una resposta. De
tota menera, per aquesta també, si és positiva, si ens donen la raó, aquí
s'acaba tot, i si és negativa estem segurs que immediatament després de la
instrucció se jutjara el fons.
L'altra jugada, car hi ha jugades dins la jugada, és que el que plantejem pel
Consell Constitucional són les qüestions de fons, la desigualtat dels ciutadans i
la irregularitat de tot el procès. Ens assegura que serem jutjats sobre aquests
temes, que són els nostres punts forts. De vegades el Consell d'Estat jutja, com
diuen, a l'economia, és a dir quin és el dany menor? Per tant, de vegades, ni
jutja el fons sinó les coses com són. Amb la QPC estem segurs que jutjaran el
fons.
Imaginem que finalment el Consell d’Etat sigui a favor nostre, que és lluny de
ser evident, això no significaria que el nom que proposem sigui acceptat. La
regió i l'Estat, que in fine, decideix haurien de tornar a fer aquest tot el procés
de tria d’un nom. La única cosa certa es que no podrien posar Occitània sola.
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Ara bé, si no tornaven a posar Occitània dins el nom tindran problemes dins la
zona occitana, sembla evident, i se sap que el nostre departament sencer vol
País Català. Per tant o bé podrien triar Occitanie-Pays Catalan, o bé triar un
altre nom, Pyrénées-Méditerranée, Languedoc-Pyrénées, Sud de France o el
que vulguin. Tornaria a començar el procés, però amb una base radicalment
diferent.
En aquesta hipòtesi, hi hauria un procés de consulta ciutadana? Suposi que no
s'atrevirien a fer-ho, car com ho han fet és completament il·legal. Se pot pensar
que farien el que s'ha fet per altres regions, és a dir una consulta d'autoritats,
d'ajuntaments i Consells Departamentals, que és obligatori i que no han fet.
Han fet una simple carta al president o presidenta del departament diguent: què
en penseu? No han demanat que voti cada departament pel que vol. Per tant,
consulta d'autoritats i decisió dels propis consellers regionals, que és que s'ha
fet a tot arreu.

Adiu 2016 ! Bon dia 2017 !
03/01/2017. L'any 2016 ha estat mogut a Catalunya, als Estats espanyol i francès
com a Catalunya Nord i l'any 2017 té les mateixes perspectives arreu.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronica-dactualitat-del-03012017?in=radioarrels/sets/cronica-dactualitat-joan-becat

Per jo i per molta gent, a Catalunya Nord l'esdeveniment major de l'any és
evidentment el rebuig general del nom de la regió Occitània i la gran
manifestació del 10 de setembre a Perpinyà, que ha mobilitzat més de deu mil
persones i molts elegits. Va començar el 24 de juny amb la proposta del
Consell regional de la senyora Carole Delga - la senyora Occitanie -, desprès
d'un simulacre de consulta en forma de xarlotada. En reacció es va constituir
l'associació ciutadana per Occitània-País Català amb l'adhesió de més de
15.000 persones, del SIOCCAT, el sindicat de municipis per l'occità i el català,
de 223 municipis i batlles sobre 226, del Consell departamental en ple i de
tretze intercomunalitats sobre catorze.
Hi ha tantes adhesions que és més simple veure qui a casa nostra era a favor
d'Occitània, girant l'esquena a País Català dins el nom de la regió. De fet són
només tres persones destacades. La primera és la senyora Agnès Langevine
amb els ecologistes del Consell regional, que són ells qui van imposar
Occitanie, no ho cal mai perdre de vista, i seria just que paguessin la factura.
És el senyor Pierre Aylagas, que no se representa de diputat: la comunitat de
municipis Alberes-Costa Vermella-Illiberis que presideix és la sola a no haver
adherit al recurs perquè ell no ha volgut. Però tretze dels seus setze municipis
han donat el seu suport. Finalment hi ha el senyor "casque de motard", el
senyor Jacques Cresta, que diuen que ha aconsellat a la senyora Delga de
posar un casc i de deixar passar el temporal. Aquests han aconsellat de no
cedir.
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Les intercomunalitats i els municipis de Catalunya Nord que són co-demandants amb
l'associació Recurs ciutadà contra el decret del govern que decideix el nom Regió
Occitània (Font: Recurs ciutadà)

L'any 2017 serà un any d'eleccions. Cal esperar que els ciutadans de
Catalunya Nord se recordin dels qui van ser a favor, que són molts. Hi ha la
senyora Hermelina Malherbe i el seu Consell departamental en ple, majoria i
oposició reunides, amb Jean Castex, el cap de l'oposició. Hi ha també François
Calvet i Jean-Marc Pujol, de Perpinyà i de la comunitat urbana, que suporten el
recurs, Robert Olive, Segolène Neuville i el seu sindicat Canigó-Gran paratge, i
molts batlles nord-catalans.
El recurs presentat davant el Consell d'Estat contra el decret firmat per Manuel
Valls, el senyor Occitanie, i Bernard Cazenave, el senyor Occitanie bis, segueix
el seu camí, amb peripècies i amb un judici a la primavera, just abans de les
eleccions presidencials. Tenim l'esperança que 2017 nos serà favorable.

L'Indépendant ens vol occitanitzar ?
10/01/2017. Ens preguntem després si l'Indépendant no ens vol occitanitzar, amb
títols cada vegada més freqüents amb Occitània, que l'article en parli o no.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronica-del-10012017?in=radio-arrels/sets/cronicadactualitat-joan-becat

Es comença a veure clarament, el sorprenent és que arriba una mica tard. Me
pensavi que seria ja a l'octubre, amb el decret del nom firmat, que ens
intoxicarien amb Occitània. Ho ha fet la regió amb les seves publicacions. Però
ara, no sé si hi ha una intenció, una estratègia, o si se tracta de coincidències,
però tot passa com si l'Indépendant nos volia ell també occitanitzar.
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En efecte, fa unes setmanes que veiem a les primeres pàgines, de la una a la
cinc, que són les més llegides i les més importants, les que tenen títols més
impactants, doncs hi veiem aparèixer títols grossos amb la paraula "Occitanie".
Cada cop la gent es xocada, hi ha comentaris dels amics i dels veïns, mes la
cosa va continuant i s'aprofundeix. Tot passa com si ens volien acostumar a
Occitanie, com si fos una tàctica d'intoxicació política. És molt possible que ho
sigui, com és molt possible que sigui un atzar. Si és això, cal que els
periodistes corregeixin la presentació i evitin títols com els que us presentaré.
També encoratgi tothom a escriure al director - l'adreça i l'e-mail són a baix de
la pàgina dels mots encreuats i dels sudokus - per dir que esteu descontents i
que aquí és un país català i no és l'Occitània.
Per exemple, el títol del 3 de gener, a la pàgina 3, que diu: "Les PyrénéesOrientales dans le top 5 démographique de l'Occitanie", és a dir amb la paraula
Occitanie ben grossa en el títol, quan l'article no en parla, llevat d'una frase dins
un article de mitja pàgina. L'article és gairebé en totalitat sobre Catalunya Nord,
però el títol és sobre Occitània. Si és una estratègia, és molt clara. Se tracta
primer d'acostumar la gent al nom. De segon, d'una manera més insidiosa, és
la tàctica ben coneguda de la integració: amb articles englobant tota la regió i, a
l'interior, una ampla part sobre els Pirineu Oriental, s'acostuma la gent a pensar
que ells, dins la seva petita regió, són dins la gran i que progressivament s'hi
identifiquin. I es va repetint cada tres, quatre o cinc dies. Si fos cada dia la gent
escridassaria, al començament de la campanya. Si és primer una vegada cada
setmana i després dos o tres cops, banalitza el nom.
Observi també que sistemàticament s'escriu "Occitanie", en lloc de "Région
Occitanie", que és més neutre. Posen el més intoxicant, car Occitània fa
referència a una noció cultural. M'expliqui. Dir directament Occitània és deixar
entendre que sem tots occitans, quan sem catalans. Dir Regió Occitània dins
un títol no és una integració cultural, sinó que fem part d'una regió
administrativa. És l'altra manipulació.
Ja sé que els periodistes diran que un títol ha de ser breu i que Regió Occitània
és llarg. Doncs és molt simple, calia treure Occitanie, ja que l'article no en parla,
i deixar solament Pyrénées-Orientales. Una cosa o l'altra: s'hi s'ha posat és que
s'ha volgut posar, perquè no feia falta.
Hi ha gent que diu, sobretot en el món dels periodistes i de la política local, que
el nou director de la publicació hi tindria alguna cosa a veure. No m'ho crec car
és un periodista professional i format, que ha passat trenta anys a la Dépêche
du Midi a Tolosa. Per cert, la Dépêche du Midi és propietària de l'Indépendant,
amb com a amo suprem la família de Jean-François Baylet, que és ministre i un
dels tres firmants del decret que instaura el nom de la Région Occitanie.
Tothom sap que és també un dels promotors de la candidatura de Carole
Delga, la senyora Occitanie. Tot això sembla tan enorme que fa difícil creure
que sigui veritat. O sí? Ja ho veurem d'aquí endavant
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Benvinguts al recurs ciutadà
17/01/2017. Ara tenim dos recursos complementaris contra el decret que instaura
el nom de la regió. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronica-del-10012017?in=radioarrels/sets/cronica-dactualitat-joan-becat

Voldria fer el punt sobre el recurs contra el nom de la regió Occitània, per evitar
confusions. Fa una setmana un partit polític, Oui au Pays Catalan, publicava un
comunicat on deia que el Recurs ciutadà era liquidat, rebutjat pel Consell
d'Estat i, evidentment, que calia anar amb ell. És fals. El recurs continua i serà
jutjat a la primavera. Aquest desconeixement de la justícia administrativa és
preocupant per part d'un grup que, a l'octubre passat, volia dipositar també un
recurs davant aquest Consell d'Estat, com ho va publicar a la premsa. Llevat
evidentment que ho sapiguin i que sigui fum o demagògia. Diuen en francès:
"C'est de bonne guerre".
Fa dos dies Unitat catalana i el senyor Casanovas van informar dins la premsa
que havien dipositat també un recurs i que havia estat acceptat. Benvinguts al
club! En efecte, el Recurs ciutadà va ser dipositat el 30 de setembre del 2016 i
acceptat a l'octubre. Des d'aleshores hem fet guerra, amb dos recursos
complementaris, com hem ja informat, cosa que ens assegura que serà jutjat a
la primavera. El nou recurs d'Unitat Catalana beneficiarà d'aquesta guerrilla i
serà jutjat també a la primavera.
Per acabar voldria precisar que el Recurs ciutadà és presentat col·lectivament insisteixi : col·lectivament - per l'Associació ciutadana presidida per Renée
Soum, pel Consell departamental, per la comunitat urbana de Perpinyà, pel
SIOCCAT, pel sindicat mixt del Canigó i per deu comunitats de municipis que,
evidentment, participen a les despeses.

El nou logo de la regió
14/02/2017. Els demandants del recurs, una associació i totes les entitats
territorials de Catalunya Nord, han fet roda de premsa conjunta. El nou logo de la
regió és vergonyós. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-13022017?in=radioarrels/sets/cronica-dactualitat-joan-becat

Aquesta setmana la regió Occitanie, que no és la nostra regió ja que ella
mateixa nos ha fotut fora i no vol reconèixer el nostre País Català, doncs
aquesta regió fa parlar d'ella una altra vegada, i sempre per se fotre de
nosaltres, pel seu menyspreu dels catalans.
Dissabte hi va haver una conferència de premsa del Recurs ciutadà contra el
nom de la regió, amb el seu advocat Me Monod, que ha vingut per explicar on
en son les coses a la premsa, a la ràdio i que va passar en directe a la televisió
regional. Hi havia també els altres requérants, els altres demandants. Quins
són ? No cal creure que és només una associació que fa el recurs, és
acompanyada per quinze entitats territorials. Hi havia presents el departament,
amb la senyora Malherbe, hi havia l'aglomeració de Perpinyà, la comunitat
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urbana, representada pel senador François Calvet, el batlle del Soler, també el
diputat Robert Olive, que representava les comunitats de municipis, i la senyora
Grau, batllessa de Rodès, pel SIOCCAT. Hi eren també els artesans amb
Robert Massuet. Aquests demandants del recurs acabaven de fer una reunió
per posar al punt la tàctica pel judici, que serà aviat.

A la conferència de premsa de l'11 de febrer del 2017, els demandants contra el
nom de la regió: Marie Christine Grau, batllesa de Rodès en nom del SIOCCAT, el
senador i batlle del Soler François Calvet, en nom de la comunitat urbana de
Perpinyà,la senadora Hermeline Malherbe, presidenta del Consell Departamental,
Renée Soum pel Recurs ciutadà, l'advocat Alain Monod, el diputat i batlle de Sant
Feliu d'Amunt Robert Olive per les comunitats de municipis, Marie-Pierre Sadourny
pel Recurs ciutadà i Robert Massuet pels artesans (Foto Nicolas Parent,
l'independant.fr)

En efecte, el recurs passarà a judici a la primavera, al març o a l'abril, amb
bons arguments per fer caure el nom que nos exclou. El govern, mitjançant el
ministeri de l'interior, i la regió han finalment enviat, a l'últim moment, les seves
memòries, els seus escrits. Ens han fet trigar fins ara, a l'últim moment, com si
no volien donar temps d'estudiar una rèplica, com és el nostre dret. Han
esperat més de tres mesos. Nosaltres teníem dos mesos per dipositar el
recurs, fins al desembre, i ho hem fet a inicis d'octubre. Ells tenien dos mesos
més, i han esperat a mitjans de febrer per donar els seus escrits.
Nosaltres tenim molt bons arguments per fer caure el decret. El govern i la
senyora Delga se tornen a burlar de nosaltres. N'hi ha per caure de cul: per a
ells és simple, ho han fet tot bé, tot és legal (exactament els arguments del Sr
Fillon pel Penelopegate, per justificar l'injustificable) i - aguanteu-vos - amb
l'afirmació que Occitanie és un nom que inclou tothom i que és una aposta de
futur que reuneix tots els habitants. Realment se foten de nosaltres. Són
impresentables, pitjor, és cinisme, car és impossible que s'ho creguin. És com
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si la protesta de tots els batlles i ajuntaments, de la gent, de la manifestació del
10 de setembre, dels panells País Català a tot arreu eren una prova de
contentament i d'aprovació ! És descarat.
El logo ens fa descontents, però d'altres se cuiden de portar queixa. És Unitat
catalana, i està molt bé. En efecte, el nou logo de la regió, amb mitja creu
occitana (una creu amb dotze puntes que simbolitzen els dotze apòstol - és laic
això ? - però fent mitja creu s'han perdut cinc apòstols), i les quatre barres
suposadament catalanes, mes són grogues i no pas roges. Han fet el contrari !
Quina ignorància, quina incultura, quina vergonya, quin menyspreu ! Com si la
Sra Delga no sabia que l'escut i la senyera catalana no era de quatre barres de
sang sus d'un fons d'or: sang i or ! Ella té una casa a Argelers: que no ha vist
les banderes a tot arreu, als pals de la platja i fins i tot a les pizzeries ? Que no
ha vist a la tele un partit de l'USAP ? Que no ha vist la bandera de Catalunya a
les reunions de l'Euroregió ? És impossible que no ho sapigui, doncs perquè ho
ha fet ?
Pitjor encara ! I els nostres consellers regionals, elegits per Catalunya Nord,
que no podien dir que no anava bé ? O bé la Sra Delga ho ha decidit sense
consultar-los ? I els seus consellers, que n'hi ha un d'aquí, el Sr Claude Bosom,
que no ho sap que són quatre barres de sang ? I la Sra Eliane Jaricky, que ens
vol fer un ofici català de la cultura, que ensenya a Tuïr i que és encarregada de
promoure el català, que no ho sap quina és la bandera catalana ? Que no li ha
dit la Sra Agnès Langevine, que és vicepresidenta ? I el socialo-macronista
conseller regional Jacques Cresta, que no ho sap quina és la senyera catalana
? És increïble. Els nostres representants a la regió han deixat passar Occitanie
sense oposar-s'hi i ara deixen passar un logo vergonyós i ofensant !
Recordi, quan hem vist amb altres membres del recurs la Sra Delga dues
vegades l'estiu passat durant una hora i mitja per la convèncer d'afegir País
Català i no ha servit de res, que ella nos va dir que calia Occitanie perquè era
un nom bonic: "C'est un joli nom". Sembla increïble, mes us asseguri que és la
veritat. Suposi que va ser el mateix pel logo: "Qu'il est joli ce logo !", i adoptat
sense més debats.
Si anem per aquí, doncs trobi que papallona també és un nom bonic, i doncs
perquè no posar Regió Papallona, i la Sra Delga seria la reina de les
papallones ? A mi m'agraden els cargols, que tenen un nom bonic i eixerit, que
sona bé: cargol. Perquè no posar Regió Cargol, que la Sra Delga serà la
presidenta dels cargols, que me fan pensar als nostres consellers regionals,
que s'amaguen sota la closca quan plou, que sallen les banyes quan ha passat
el temporal i deixen baves darrere d'ells.
Tot això no és seriós. Tant el nom com el logo són proves d'incompetència i de
menyspreu de la gent. Se pot pas admetre en una República que afirma que
tots els seus ciutadans són iguals i han de ser escoltats i respectats. No ens
escolten i no ens respecten.
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La trobada narbonesa Catalunya-Occitanie
21/02/2017. Es comenta la trobada a Narbona entre la Carole Delga, la presidenta
de la regió, i Carles Puigdemont, el president de la Generalitat.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-210220-17?in=radio-arrels/sets/cronica-dactualitat-joanbecat

A Narbona s’han trobat Carole Delga, presidenta de la regió, i Carles
Puigdemont, president de la Generalitat. Ja era hora de fer una trobada. Hi ha
una euroregió on s'haurien de veure regularment. Els dos són elegits fa més
d'un any i no s'havien vist per cap reunió de treball. Tot era enterrat. L'euroregió
era de tres, Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineu i Catalunya. A instància de
Pasqual Maragall s'hi va afegir l'Aragó, que va marxar després, i les Illes
Balears, que encara hi són.
Els resultats reals de la trobada no se saben, car s'ha firmat un acord molt
genèric, que enumera temes, és un acord d'intencions. Malgrat tot podem
avançar algunes reflexions que ens poden interessar, segons el que van
declarar als diaris o que s'ha vist a les fotografies i a la televisió. La primera és
sobre les banderes. Normalment, si és una trobada regional, els Estats no hi
són, i per tant hi ha la bandera catalana i la bandera occitana. Faig remarcar
que la bandera catalana hi era per Catalunya i que per Carole Delga hi havia
només l'occitana. Quan diu que nosaltres, els catalans, no ens deixarà de
costat, doncs a l'hora de veritat, sí : Qui est tu? d'Occitània. Qui ests tu? la
Generalitat de Catalunya. Els altres on són? Doncs no hi sem. La Carole Delga
va fer posar la bandera francesa, però no hi va haver l'espanyola. Suposo que
Carles Puigdemont s'hi va oposar.
Per tant era una prefiguració del que podria ser la rebuda d'un president d'una
República catalana a l'exterior, car hi havia la bandera de Catalunya, la de
França i la bandera local, de qui convida. Era molt divertit. A més si mireu les
fotografies amb les persones que eren a la taula, Carola Delga i els seus
ajudants eren d'un costat i de l'altre hi havia Carles Puigdemont, Raül Romeva,
és a dir el ministre d'afers exteriors, després "l'ambaixador a França", el delegat
de la Generalitat a París Martí Anglada, i el "cònsol" local o regional, és a dir el
delegat a Perpinyà Carles Puigbert. Per tant el cerimonial era gairebé d'una
visita de cap d'Estat, amb l'acompanyament protocol·lari. No sé si era un
exercici d'entrenament o si va sàller espontàniament.
Observo una altra cosa. La firma del conveni enterra l'euroregió tal com era,
que se substitueix per un acord bilateral. Aquest se podia fer en el marc de
l'euroregió, que existeix per a cooperar, doncs posant punts de cooperació. No,
se firma un nou acord amb caràcter d'acord preliminar. Hi ha canvi de relació
entre els dos. No oblidem que tant Carola Delga com Martin Malvy, que
presidia la regió abans, tenen molta malfiança envers Catalunya. No hi ha
amistat real, car en tenen por, i en converses privades critiquen Catalunya. És
normal, perquè Catalunya és d'un altre nivell. L'economia de Catalunya és
l'equivalent de la del Llenguadoc-Rosselló, més el Migdia Pirineu, més la regió
de Nova Aquitània. Per tant és molt més ampla. Catalunya mira més lluny. En
el seu interviu, el president Puigdemont diu que el triangle d'or, com diu la
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senyora Delga i que per ella és Tolosa-Montpeller-Barcelona, pot anar fins a
Lió. Per ell, la ciutat interessant és Lió.
Dins el programa dues coses són més concretes i ens interessen a Perpinyà.
Una és que l'euroregió vindrà ràpidament a Perpinyà, al maig-juny, on ja era
abans, a l'època del batlle Pau Alduy, el pare de Joan Pau Alduy. L'altra que
pressionaran per la línia TGV. Ja havíem dit que amb una Catalunya
independent -no ho és però ja comença a fer pressió - la línia TGV seria aviat
arreglada entre Perpinyà i Montpeller. Tot això ens va molt bé.

Recurs contra Occitània
27/06/2017. En la perspectiva de l’audiència del 7 de juliol s’examinen els
arguments i els suports dels recursos. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-27062017

Els dos recursos presentats contra el nom de la regió tindran l’audiència el 7 de
juliol a les dues de la tarda. Ja era hora car feia dos mesos i mig que se podien
jutjar, però el president del Consell d’Estat havia fet saber que esperaria que
passessin les eleccions. Per nosaltres és millor car durant les eleccions el
tribunal sap que la seva decisió, bona o dolenta per a nosaltres, té un impacte
polític. Ara és un moment “normal”.
Hi ha dos recursos presentats. El primer, de l’Associació ciutadana per
Occitània-País Català portada per Renée Soum, de la qual faig part, va ser
dipositat el 30 de setembre del 2016. Ataca tant la forma, és a dir tot el
procediment, la consulta, les preses de decisions pel Consell regional i pel
primer ministre Manuel Valls, com el fons. Les raons són les següents. Si
ataquem només la forma, per exemple punts del procediment, imaginem que
guanyem i que s’anul·li el decret: el nom no ha estat atacat, el consell regional
se torna a reunir, vota Occitània i ho tenim per sempre. Doncs cal que els
attendus toquin tant el nom mateix com la forma. Calia atacar els dos aspectes.
Per això també s’ha presentat el référé en suspensió i la QPC, qüestió
prioritària de constitucionalitat. L’objectiu era que se jutgés el fons, car quan el
Consell d’Estat té un problema gros, com el nostre, busca un detall i se
desembarassa del cas sense parlar del fons. Amb la QPC li demanàvem de
deixar la qüestió del fons al Consell Constitucional. Ha dit no, ho jutjaré jo.
Doncs haurà de parlar del fons, és a dir del nom mateix. Per això fan
l’audiència en assemblea. Podríem dir que és un recurs tot terreny.
El senyor Casanovas, com a president del Comitè per l’autodeterminació de
Catalunya Nord, ha dipositat un recurs únicament contra la consulta.
Evidentment, la manera de com es va preparar i desenvolupar la consulta va
ser un horror. Quan aquest recurs, posteriorment al nostre, va ser declarat
vàlid, ens hem vist i hem intercanviat informació i documents. L’objectiu comú
no és de saber si guanya l’un o l’altre, car serem jutjats al mateix temps i
entrarem en la mateixa sentència i, per tant, o guanyem tots dos o perdem tots
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dos. No calia que al moment de l’audiència hi hagués discrepàncies entre
nosaltres i conseqüències negatives.
De la mateixa manera avui mateix hi ha una conferència de premsa que farem
junts. El dia de l’audiència serem tots presents i entrarem al mateix temps. És a
dir que, tot i les diferències de contingut i d’estratègia, l’objectiu és el mateix: fer
anul·lar el decret sobre Occitània.
Per ser complet, vull insistir sobre la importància dels co-requérants, dels
codemandants. És impressionant i no s’havia vist mai en un recurs davant el
Consell d’Estat. No és una associació sola, dins el recurs de l’Associació
ciutadana hi ha també el Consell departamental i catorze intercomunalitats que
representen 220 municipis sobre els 226 del departament. És un país sencer.
Per això també fan l'audiència en assemblea. Cal saber que el Consell d’Estat
té deu cambres amb un jutge, car té molts afers de contenciós. Quan hi ha
possibilitat d’anul·lació, doncs que el cas és més seriós i delicat, aleshores
s’adjunten dues cambres. És només en casos excepcionals, un o dos cops
l’any, que convoquen l’assemblea, és a dir la totalitat de les cambres i dels
jutges. En tindrem disset al davant. Significa també que no estan tots d’acord,
ja veurem. Però el segur és que serà un dels casos grossos de l’any. Sobre
aquest tema haurem sacsejat el Consell d’Estat.

L’audiència del recurs contra Occitània
10/07/2017. S’informa sobre l’audiència del 7 de juliol al Consell d’Estat i sobre les
intervencions de l’advocat del recurs ciutadà, de l’advocat de la Regió i del
“rapporteur général”. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-10072017-laudiencia-delrecurs-contra-occitania

El passat divendres el Consell d’Estat a París estudiava els dos recursos
presentats contra el nom de la regió. Al voltant dels recursos hi va haver en el
dies precedents diverses declaracions i articles de diaris que eren bastant
erronis sobre uns quants punts. Jo diria voluntàriament erronis. M’expliqui.
Per exemple, s’han oposat els dos recursos, el primer dipositat, el nostre, de
l’Associació ciutadana per Occitània-País Català, que era sobre el fons, és a dir
sobre el nom mateix, i el segon, presentat pel Comitè per l’autodeterminació de
Catalunya Nord, que era sobre la forma, és a dir sobre el procés de
determinació del nom. És inexacte car el nostre atacava el fons i la forma. Dins
la forma s’atacava el conjunt del procés i les seves diverses etapes i no
únicament la consulta, que és l’objecte del segon recurs. S’atacava també el
que hi havia després de la consulta, és a dir la presa de decisió del primer
ministre Manuel Valls, on s’ha demostrat que era irregular.
S’ha dit també dins la premsa que parlarien el nostre advocat i el senyor
Casanovas. Després s’ha dit que hi havia renunciat. No és això, car ell és
jurista i sabia perfectament, com nosaltres, que no podria parlar car només
parlen al Consell d’Estat i al Consell Constitucional els advocats acreditats. Per
tant o bé se pren un advocat i aleshores hi ha un temps de defensa, o no se’n
pren i aleshores el recurs queda amb els escrits que s’han dipositat.
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No es podia representar ell mateix i tots ho sabíem. És clar que només són
detalls, però no n’hem rectificat cap car teníem clar que els acords entre Renée
Soum i Jaume Roure, ja fa dos mesos, eren d’anar a París amb els dos
recursos plegats, cosa que s’ha fet. Tot el que s’ha pogut dir d’inexacte entrava
en la tàctica d’alguns de crear malestar i desacords. Per tant hem callat, però
ara cal rectificar. Com que el segon recurs no podria defensar-se, el nostre
advocat els ha assumits tots dos, argumentant sobre la totalitat. Les coses van
passar d’aquesta manera. A la delegació, a més de Renée Soum, hi havia pel
Recurs Ciutadà Jean-René Casals, Marie-Pierre Sadourny, Laurent ViñasRaymond, Hélène Legrais i jo mateix; pel Comitè d’autodeterminació de
Catalunya Nord hi eren Robert Casanovas, Jaume Roure i Brice Lafontaine. A
la fotografia que ha publicat L’Indépendant hi sem plegats; només falta el Brice
Lafontaine car li feien un interviu.
Sembla doncs que un cert moment alguns hagin volgut dividir, car hi ha la
possibilitat que uns quants jutges vagin en el sentit del recurs, potser no la
meitat però alguns Evidentment això molesta bastanta gent.
Dos dies abans la cita a París al Consell d’Estat el rapporteur public va fer
pública la seva opinió, com era previst, i totalment contrària al canvi de nom.
Això me dóna peu a explicar com va passar. Primer la durada dels parlaments,
des plaidoiries, van ser molt diferents. Un dels jutges ha fer un breu resum de
totes les etapes del procediment i dels documents dipositats. Aleshores va
parlar primer el nostre advocat durant un quart d’hora. Va seguir l’advocat de la
regió també amb un quart d’hora i finalment el rapporteur général, és a dir el
ponent en nom del Consell d’Estat i de l’Estat durant més de tres quarts d’hora,
o sigui quinze minuts pels recursos i més d’una hora contra. Se pot dir doncs
que hi havia una escrupolosa igualtat davant de la justícia. Els que es queixen,
ràpidament i fora, i els que foten canya el que vulguin. Els disset jutges
presents no han parlat ni preguntat, només el president donant la paraula.
He notat que alguns jutges semblaven absents, d’altres prenien notes sobretot
quan parlava Me Monod, no tant quan parlaven els altres, que era vent, c’était
creux, parlar per parlar i acumular afirmacions. Si el rapporteur général ha
parlat tant és que hi havia un problema. El nostre advocat diu que quan les
coses són clares i plegades, en deu minuts o un quart d’hora el rapporteur
général diu la seva. Aquí ha entrat en embolics de consultes de clients de
supermercats, de sentències del 1904, tot per contrarestar els arguments del
nostre advocat. Per la mateixa raó s’han reunit en assemblea, un fet
excepcional. Quan jutja una sola cambra, amb un o dos jutges, per la gran
majoria dels casos, el Consell d’Estat segueix gairebé sempre el rapporteur
général . Quan és en assemblea, és a dir totes les deu cambres reunides i els
disset jutges, el Consell d’Estat no segueix sempre el rapporteur général,
perquè si fan aquesta assemblea és que tenen un problema jurídic gros. Això
no ens diu que tindrem raó, però que hi pot haver esperança, com ha dit el
nostre advocat a la premsa. Si se fan percentatges, potser un terç, car el
rapporteur général i l’Estat que ataquem tenen el seu pes.
Jo voldria que les més de deu mil persones que han firmat per nosaltres, que
els ajuntaments, les comunitats de municipis sapiguin que la seva acció i la
seva ajuda han fet moure el Consell d’Estat, que s’ho ha pres seriosament. És
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un dels casos de l’any. Ara bé, és que seguiran i respectaran la gent, o és que
no comptem dins la República i, com deia Coluche “tots sem iguals però n’hi ha
que són més iguals que d’altres”, això ho veurem amb la sentència.
El nostre advocat, Me Monod, ha defensat el recurs, insistint sobre els
demandants, que eren tot el país, tot el departament, amb el Consell
Departamental, les comunitats de municipis i els municipis, sobre l’emoció de la
gent i dels elegits. Va ser contundent subratllant totes les irregularitats, de la
convocació mateixa i de la consulta. Cosa que no se sap potser, tots els
portaveus de la majoria al Consell Regional, els set que han parlat han dit que
ells no eren per Occitània, però que s’inclinaven davant la consulta. Doncs la
majoria ha cedit a la consulta. Com era irregular, què passa? El primer ministre,
un més i mig abans de la seva decisió, ha escrit a François Calvet i als batlles
que li han enviat deliberacions que demanaven que posés Occitània-País
Català, dient que seguiria la regió perquè hi havia la consulta. L’advocat va
insistir que no se podien deixar passar irregularitats greus de procediment
sense sancionar-les, que no podien rebutjar els arguments i documents que ho
demostraven.
L’advocat de la regió, Me Thiriez només va fer afirmacions sense cap
demostració, amb molta cara dura. És impressionant quan diu tranquil·lament
coses errònies: tot ha estat ben fet i el nom és perfecte. És una persona
descarada. Va afirmar que el nom Occitània recobria tota la regió, històricament
i geogràficament, que incloïa tothom. Va afirmar doncs que de sempre hem
estat occitans i Catalunya Nord també. És a dir una negació de la història, de la
presència de la llengua catalana al Pirineu Oriental i la negació dels catalans de
França com a poble. Ha afirmat que el nom Occitània era acceptat de manera
majoritària. Vol dir doncs que nosaltres que sem minoritaris, hem d’anar a
pastar fang. Un menyspreu total.
L’advocat Thiriez no va rebatre cap argument nostre, el seu únic argument
contra els recursos va ser una indirecta sobre Catalunya i una al·lusió sobre el
recurs del Comitè d’autodeterminació de Catalunya Nord: “La raison nous
oblige à calmer les vents impétueux qui soufflent de la Catalogne”. Desplaçava
deliberadament la qüestió del terreny jurídic al terreny polític i era una
referència directa a la voluntat d’independència del Principat de Catalunya.
Deia als jutges: ep! Catalunya vol ser independent, i aquests també, doncs
sancioneu. He pensat a les paraules de la senyora Delga a la primera de les
dues entrevistes que vam mantenir amb ella, a Argelers, on deia en presència
de Pierre Aylagas que no volia Occitània-País Català, car “Pays Catalan c’est
politique”. És a dir que no volen la paraula catalan / català, ni res que hi faci
referència.
El rapporteur général, ell, va introduir matisos. Va constatar que el nom
Occitània no era el millor, que no era neutre i que era “clivant”. Doncs que
aquest nom separa la gent i que un altre hagués estat més acceptat. També va
admetre que hi va haver diverses irregularitats, però que no eren suficients al
seu parer per anul·lar el decret. Va considerar també que Occitània recobria tot
i que “il n’est pas dénué de sens géographique”. Les ignoràncies dels jutges i
advocats parisencs són abismals i no han fet cas dels documents i proves
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històriques del dossier. No saben que existim, no saben res de nosaltres i no
en volen saber res.
Aquests dos influenciaran els jutges o aquests tindran una visió diferent?
Aquest és el tema.
El resultat d’aquí dues o tres setmanes. Si és negatiu el nom d’Occitània serà
definitivament adoptat. Només el nom Occitanie, sense Pyrénées-Méditerranée
ni el famós logo amb les quatre barres grogues. Tots aquest afegits són
accessoris que no compten. Notareu que a la televisió, als informatius, a
L’Indépendant, ara només surt Occitània. Durant un temps es posava el
subtítol, ara només Occitània, l’únic nom que és oficial, ara per ara.
De la dreta a l’esquerra, Robert
Casanovas, Jaume Roure, Renée
Soum i Joan Becat a Perpinyà durant
la conferència de premsa per a
presentar les línies del recurs ciutadà
contra Occitània per l’audiència del 7
de juliol (font: lindependant.com,
25/06/2017)

Reflexions sobre el País Català
18/07/2017 El nom País Català pel departament marginaria el Fenolledès, com el
nom Occitania ens ha marginats. Tots els municipis occitans del Fenolledès han
ajudat el recurs. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-18072017-reflexions-pais-catalaincendis-de-lestiu-torn-de-franca-incultura

El Consell d’Estat se pronunciarà sobre el nom de la regió. Ja veurem què dirà
el seu veredicte. Voldria comentar la petició de donar el nom de País Català al
departament. Aquestes reflexions no són sobre la petició de canviar el nom del
departament sinó sobre la proposta mateixa: País Català com a nom del
departament. Sembla una agitació mediàtica. No m’agrada en relació amb els
municipis occitans del Pirineu Oriental, el Fenolledès (o Fenolledes). Amb el
nom País Català els eliminem, els discriminem i no ho suporti. No ho suporti
quan no me reconeixen la qualitat de català, i no vull que se faci el mateix pels
altres. Que alguns diguin que vagin amb l’Auda és encara més xocant i
insolidari. Té olor de neteja ètnica. Fa més de dos cents anys que són amb
nosaltres, que participen a la nostra agricultura i economia. Amb els seus bons
vins han jugat el joc dels municipis catalans. Han teixit solidaritats, familiars i
socials. Els hi dir: o desapareixeu del nom o marxeu, “dégagez”, és
impresentable.
No és perquè la senyora Delga, la senyora Langevine i la majoria d’esquerres
del Consell Regional ens van excloure triant el nom Occitània, que hem de fer
el mateix amb els pobles occitans del Fenolledès. Si se vol País Català com a
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nom del departament, cal afegir també País Occità, par exemple País Català i
Occità, de la mateixa manera que demanàvem País Català a Occitània per la
regió.
A més representen exactament la mateixa proporció de territori. Sem un
departament sobre tretze, o sigui el 8% de la regió. Els municipis del
Fenolledès són 28 sobre els 226 del Pirineu Oriental, o sigui també el 8%. No
podem demanar el respecte del que sem i de la nostra identitat catalana dins la
regió i marginalitzar o esborrar la identitat del Fenolledès dins el nostre
departament.
La portada del diari perpinyanès
L’Indépendant del 25 de juliol del
2017: “Cap a la creació d’una
marca País Català”.

Ja sé que nombroses entitats militants occitanes de la regió han fet campanya
per Occitània sola, i no per Occitània-País Català. Però si han estat insolidaris,
ells, no cal que les entitats catalanes de Catalunya Nord i la gent que defensen
el català facin el mateix. Seria rebaixar-nos. L’exclusió i el racisme no fan part
dels valors dels catalans, al nord com al sud.
A més, i ho dic amb força, els municipis occitans del Fenolledès ens han ajudat
dins el recurs contra Occitània. Divuit municipis fan part del SIOCCAT i nos han
suportat des del primer dia, al juliol del 2016: són Maurin, La Tor de França,
Rasiguèras, l’Esquerda, Lansac, Centarnac, Caramanh, Ansinhan, Trilhan,
Felhuns, Pesilhan de Conflent, Prats de Sornian, le Vivièr, Fòssa Fenolhet i
Caudièrs de Fenolhet. Els altres també ens han ajudat mitjançant les seues
comunitats de municipis. La Comunitat Aglí-Fenolhedes fa part dels corequérants, dels demandants dins el recurs. És a dir que no ens ha faltat ni un
sol municipi occità del Fenolhedès, quan ens han faltat sis municipis catalans i
la Comunitat de municipìs Alberes-Costa Vermella-Illiberis, la del senyor
Aylagas.
Agraïm molt l’ajuda que ens han portat els occitans del Pirineu Oriental. No els
hem de regraciar tirant-los a fora.
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Sentència pel recurs ciutadà
25/07/2017. El Consell d’Estat desestima el recurs contra Occitània. País Català
ha de ser la imatge de marca del departament per aprofitar l’empenta dels
municipis i de la gent. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-25-07-2017

La setmana passada vam explicar com havia passat el judici i ara la sentència
ha caigut. El Consell d’Estat rebutja el recurs contra el nom de la regió
Occitània. És doncs perdut. Però la manera de com se desestima és bastant
xocant, car no hi ha arguments per rebatre els nostres arguments. Com se diu
en francès, és un tour de passe-passe.
Teníem dos blocs d’arguments, el primer sobre la forma, és a dir com s’havia
fet el procés per arribar al decret, que va ser fatal. El rapporteur général havia
reconegut que hi havia faltes, falta de claredat però que pel ell no n'hi havia per
tant. Sobre aquests aspectes el Consell d’Estat no argumenta. Dona una llista
d’elements de com, segons ell, s’hauran de fer d’ara endavant les consultes, i
diu desprès que la consulta de la regió encaixa amb aquests criteris. És a dir
que no jutja en funció de la legalitat anterior, en funció de la qual el procés era
il·legal, sinó que crea una nova legalitat i diu a posteriori que la respecta.
Jurídicament és xocant, però són els amos i no hi ha rés per sobre d’ells, doncs
ho fan.
Pel nom mateix passen molt ràpidament i diuen que el nom “Occitanie n’est pas
dénué de sens”. No diu si encaixa o no, si exclou o no, sinó que té algun sentit.
Sobretot diuen que el nom és vàlid perquè cobreix “la majeure partie de la
region”. Textualment dins la sentència que he rebut ahir per correu recomanat.
És a dir que si sou una minoria, fora! Jo me creia que la democràcia és el
govern de la majoria i la protecció de les minories. Doncs segons el Consell
d’Estat no. Les minories a callar, no tenen cap dret al respecte.
Això empalma amb una altra consideració. Molta gent s’ha mobilitzat, i hi doni
avui públicament les gràcies a les 10.264 que van adherir personalment, al 220
ajuntaments que han donat el seu suport, a totes les Comunitats de municipis,
a la Vila de Perpinyà i a la Comunitat urbana, al Consell departamental. Tots
ells ens han ajudat de debò, s’han mullat. Tot això ha creat un moviment de
simpatia pel País Català, amb panells a més de dos terços dels municipis. És a
dir que qualsevol turista, qualsevol persona que ve aquí, veu arreu País Català.
Sembla que el Consell General vulgui prendre una iniciativa que és intel·ligent.
Se n’ha parlat ahir a la sessió pública, tot i que no era a l’ordre del dia. Ja se’n
parlava en el nostre recurs i espontàniament la gent ha triat País Català. Els
altres noms, Rosselló, Pirineu Oriental, Terres Catalanes, que unificava la
publicitat cultural del Consell Departamental, se troben tots desfasats. Rosselló
se podia utilitzar com una submarca de Llenguadoc-Rosselló, mes ara no hi
són més.
S’observa a l’Indépendant de fa cinc dies sobre cinc columnes “L’Occitanie veut
attirer davantage les visiteurs étrangers” i una foto d’Eus. És una tàctica de la
regió que vaig denunciar aquí fa uns mesos. Què està fent la regió? Occitània
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és un nom fatal car ningú no el coneix a l’exterior i a França poc. Els
responsables del turisme i de l’economia són catastrofats per aquest nom. Els
precedents no eren gaire bons, ni Llenguadoc-Rosselló ni Migdia-Pirineu, però
amb el temps se començaven a conèixer i a fer la relació entre un producte i la
regió. Quedaven ara ben identificades, encara que amb un nom poc comercial.
Occitània no és un nom comercial i, a més, com la regió se pot identificar quan
les Côtes du Rhône i el Rosés de Provence són occitans, i també ho són els
productes de Gascunya i Aquitània. Com que la regió és difícil d’identificar, que
se fa? Una cosa molt senzilla, se fa l’invers. S’està agafant to el que ja està
conegut dins la regió i s’ho fa seu per fer conèixer el nou nom. Agafa Cotlliure,
el Canigó, Sant Miquel de Cuixà, Eus, però també Carcassona, la Grande
Motte... és a dir tot el que, publicitàriament o econòmicament és conegut i té
notorietat, i hi afegeix Occitània: Occitènia-Carcassona, Occitània-Eus,
Occitània-Cotlliure, etc.
Doncs si el Consell departamental i el departament no fan res, desapareixen
com a tals i queda només Occitània i, en submarca els llocs de la nostra
identitat. L'única manera de contrarestar és fer com el País Basc. S’ha dit el
País Basc no repotega quan se posa Nova Aquitània, ni abans per Aquitània.
No cal, car han creat una marca, una imatge, ja fa temps, fa quaranta a
cinquanta anys: tothom diu País Basc i és l’invers que se produeix. La regió
utilitza País Basc quan en vol fer la publicitat. Per tant tenen tres nivells: regió
Nova Aquitània, País Basc i Hendaia o els productes bascos.
Cal fer el mateix aquí País Català comença a ser conegut, hi ha català a dins i
indirectament s’aprofita de la publicitat de Catalunya, els pobles ho han posat,
l’Indépendant ho té com a rúbrica general. Podríem multiplicar exemples, com
l’elecció de Miss Pays Catalan ahir al casino de Sant Cebrià, o com les entitats
professionals o esportives que han afegit País Català al seu nom per no ser
obligades de posar Occitània. Doncs el millor és unificar tota la publicitat del
departament sota País Català i promoure’l. Aleshores la regió, encara que hagi
volgut esborrar-nos, serà obligada per parlar de nosaltres d’utilitzar també País
Català, com Aquitània utilitza País Basc. Si se pren aquesta decisió, tot se farà
ràpidament i en menys d’un any entrarà arreu.
L’Associació ciutadana que es va crear per portar el recurs ha decidit per
unanimitat la seva dissolució desprès de la sentència. Ho havíem dit a la gent
que va adherir. Moltes associacions se creen per una acció, per un motiu, i
desprès no desapareixen. Vint anys desprès te les trobes fent el que sigui.
Aquí, s’havia dit als adherents que era creada per portar el recurs i cap altra
cosa. Hem fet aquest combat amb força, amb energia, atabalant el Consell
d’Estat tant com hem pogut, i ajudant a crear un estat d’opinió, que n’és el fruit.
Per això no heu d’estar decebuts.
Tenim un Estat que no ens estima, tenim un Estat que no és just car va per les
majories i no respecta les minories, tenim un Estat que tant li fa País Català.
Doncs nosaltres tenim i afirmem una identitat, nosaltres l’hem de reforçar i en
sem orgullosos. Però l’associació com a tal ha acabat la seva feina. S’han
donat els comptes, queden uns tres-cents euros en caixa i l’associació s’ha
dissolt. Totes les entitats que hagin ajudat, les comunitats, els municipis, la gent
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que ha deixat el seu correu electrònic rebran aquests resultats i el balanç que
hem fet. També s’ha decidit que tot el que tenim, el correu, el que se’ns ha
enviat, les decisions dels municipis, el nostre correu electrònic, tot serà
dipositat als arxius departamentals, car entre tots hem escrit un tros de la
nostra història. Donem les gràcies a tothom i aquí tanquem. Ara és a la gent,
nosaltres inclosos, individualment o col·lectivament, a continuar sobre aquest
impuls per tirar endavant.

Adiu 2016 ! Bon dia 2017 !
03/01/2017. L'any 2016 ha estat mogut a Catalunya Nord i l'any 2017 té les
mateixes perspectives. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronica-dactualitat-del03012017?in=radio-arrels/sets/cronica-dactualitat-joan-becat

Per jo i per molta gent, a Catalunya Nord l'esdeveniment major de l'any és
evidentment el rebuig general del nom de la regió Occitània i la gran
manifestació del 10 de setembre a Perpinyà, que ha mobilitzat més de deu mil
persones i molts elegits. Va començar el 24 de juny amb la proposta del
Consell regional de la senyora Carole Delga - la senyora Occitanie -, desprès
d'un simulacre de consulta en forma de xarlotada. En reacció es va constituir
l'associació ciutadana per Occitània-País Català amb l'adhesió de més de
15.000 persones, del SIOCCAT, el sindicat de municipis per l'occità i el català,
de 223 municipis i batlles sobre 226, del Consell departamental en ple i de
tretze intercomunalitats sobre catorze.

La Diada de Catalunya Nord, el 5 de novembre del 2016, Plaça de Catalunya a Perpinyà
(foto Antoni Glory)

Hi ha tantes adhesions que és més simple veure qui a casa nostra era a favor
d'Occitània, girant l'esquena a País Català dins el nom de la regió. De fet són
només tres persones destacades. La primera és la senyora Agnès Langevine
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amb els ecologistes del Consell regional, que són ells qui van imposar
Occitanie, no ho cal mai perdre de vista, i seria just que paguessin la factura.
És el senyor Pierre Aylagas, que no se representa de diputat: la comunitat de
municipis Alberes-Costa Vermella-Illiberis que presideix és la sola a no haver
adherit al recurs perquè ell no ha volgut. Però tretze dels seus setze municipis
han donat el seu suport. Finalment hi ha el senyor "casque de motard", el
senyor Jacques Cresta, que diuen que ha aconsellat a la senyora Delga de
posar un casc i de deixar passar el temporal. Aquests han aconsellat de no
cedir.
L'any 2017 serà un any d'eleccions. Cal esperar que els ciutadans de
Catalunya Nord se recordin dels qui van ser a favor, que són molts. Hi ha la
senyora Hermelina Malherbe i el seu Consell departamental en ple, majoria i
oposició reunides, amb Jean Castex, el cap de l'oposició. Hi ha també François
Calvet i Jean-Marc Pujol, de Perpinyà i de la comunitat urbana, que suporten el
recurs, Robert Olive, Segolène Neuville i el seu sindicat Canigó-Gran paratge, i
molts batlles nord-catalans.
El recurs presentat davant el Consell d'Estat contra el decret firmat per Manuel
Valls, el senyor Occitanie, i Bernard Cazenave, el senyor Occitanie bis, segueix
el seu camí, amb peripècies i amb un judici a la primavera, just abans de les
eleccions presidencials. Tenim l'esperança que 2017 nos serà favorable.

La vida política

La primera volta de les primàries de l'esquerra
24/01/2017. Una primera volta de les primàries de l'esquerra amb la sorpresa de
Benoît Hamon. Ha passat una cosa semblant a la primària de la dreta, per les
mateixes raons. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronica-dactualitat-del24012017?in=radio-arrels/sets/cronica-dactualitat-joan-becat

El què ha passat a la regió per la primera volta de les primàries de l'esquerra és
molt interessant. Dins la nova regió, aquesta que és dita Occitània i que no
m'agrada gens - no la regió, sinó el nom, car vaig ser sempre partidari de ser
amb Tolosa però no amb aquest nom -, doncs per la primera volta Manuel Valls
ha guanyat dins cinc departaments i Benoît Hamon dins vuit: és una gran
sorpresa, car es diu que el migdia és d'esquerra, amb socialistes de govern.
Suposant que els electors d'Arnaud Montebourg i de Sylvia Pinel segueixin les
indicacions dels seus candidats, Benoît Hamon guanyaria a tots els
departaments ja ara, llevat de l'Auda, on seria primer d'un sol petit punt. Els
resultats a l'antiga regió Migdia-Pirineu són encara més interessants. A més de
perdre a la majoria dels departaments, el senyor Occitanie (per mi Manuel Valls
és a vida el senyor Occitanie, ja que ha refusat d'afegir País Català i ha firmat
la proposta de la senyora Occitanie, Carole Delga, que el defensava a la
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primària) ha perdut a Tolosa i a l'Alta Garona, que és el feu - le fief - de Carole
Delga. Per tant, donar el nom de la regió no li ha servit. No sé si el nom
d'aquesta regió serà mantingut o anul·lat, mes ja és una satisfacció veure que
no en treuen cap rendiment electoral.
Per Catalunya Nord tant ja se coneixen els resultats car tothom llegeix el diari,
tothom escolta la ràdio. Però fem una petita estadística amb els vots bureu per
bureu. En els diferents bureus de Catalunya Nord, que eren 41, de dimensions
diferents, a la primera volta Manuel Valls en guanya 29, Arnaud Montebourg
dos, Cornellà i Oleta, i Benoît Hamon en guanya deu: Banyuls de la Marenda,
Clairà, Corbera, Estagell, Illa, Matamala, Morellàs, Prada, Saorra i Serdinyà.
Però, si suposem un bon report i sumant Hamon-Montebourg d'una banda i
Valls-Pinel de l'altra, Benoît Hamon supera Manuel Valls a quinze altres bureus,
que serien Alenyà, Canet, Cànoes, Cotlliure, Cornellà de la Ribera, Font-romeu,
Oleta, Perpinyà mateix on són respectivament a 51% i a 41%, Pontellà, Sant
Cebrià, Sant Joan Pla la Cella, Tuïr, Toluges i Vinçà. Hi hauria quatre empats a
Cabestany, Ceret, el Voló i Sant Pau de Fenollet. En total seria la situació
inversa del la primera volta. A Catalunya Nord la suma Hamon-Montebourg, si
els vots de la primera volta és repeteixen, seria de 47,4% i la de Valls-Pinel de
44,8%.
La resposta definitiva la tindrem diumenge vinent amb la segona volta. També
s'ha de veure si és la mateixa gent que va a votar. Es podrà dir que serà una
primària entre un català de naixement i un català de casament. Ara bé, tinc
dubtes que el de naixement ho sigui realment, perquè és cert que ha refusat
d'afegir País Català al nom de la regió quan ho podia fer i que li ho demanava
la presidenta del Consell Departamental i tots el batlles i municipis de
Catalunya Nord. Ha refusat per no ser titllat de català, per no ser criticat per
afavorir els catalans. Per tant, prefereixi algú que no té res a veure amb
nosaltres i que veurà les coses més clarament - sobre el tema del nom, la línia
política és altra cosa - que un pel qual es podria suposar que tindria una
feblesa per nosaltres.

Les primàries de l'esquerra, segona volta
31/01/2017. Es treuen conclusions de la primària de l'esquerra i per les
candidatures a les eleccions legislatives a Catalunya Nord. https://soundcloud.com/radioarrels/joan-becat-cronica-dactualitat-del-31012017?in=radio-arrels/sets/cronica-dactualitat-joan-becat

A Catalunya Nord els resultats han estat un poc diferents de la resta de l’Estat,
però no tant. Els partidaris de Manuel Valls han guanyat de poc. Són 87 vots
sobre 15.400, és a dir comptant bé, tres cabells: 50,3% contra 49,7%. Si se
sumaven els vots de Benoît Hamon i Arnaud Montebourg de la primera volta,
se superava una mica el 50%. Vol dir que tot l'aparell del partit, que és per
l'Hollande i pel Valls, han fet un esforç de mobilització prop dels militants i s'han
mogut durant la setmana per fer votar nova gent. En total no va ser enorme ja
que són 1.800 vots més. Observi que Manuel Valls creix de 2.600 vots i Benoît
Hamon de més de 3.800. Aquí també és ell el guanyador moral, perquè per l'un
hi havia gairebé tots els elegits i els militants que repartien tracts, que
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telefonaven, etc., i de l'altre el Barrallé a Prada, sense mitjans i poca gent per
fer feina a favor de l'Hamon. No s'ha parat el creixement més fort de Benoît
Hamon, tot i que no beneficiava de les estructures ni dels militants. Aquesta
petita diferència a favor de Manuel Valls amaga un fracàs.

L’ollada de l’ANC Catalunya Nord
21/03/2017. A l’ollada-debat a Rià, tres diputats del Parlament català, perseguits
per l’Estat espanyol com 400 altres elegits, s’han mostrat determinats a fer un
referèndum. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-280320-17

Aquesta setmana a Rià, bressol de Catalunya, teníem la presència de polítics
catalans a casa nostra,. Era l’ollada per la democràcia.
La lletra d’una corranda diu : “Aquest home que ara balla / és petit i eixerit / per
un tall de botifarra / ballarà tota la nit”. A Rià, de botifarres n’hi havia, i de
bones. L’ANC, el grup de Catalunya Nord de l’Assemblea nacional de
Catalunya, ha fet una ollada-debat a la sala Comte Guifré. Aquesta sala és un
antic estable, ample, molt ben restaurat, amb una vista sobre el Canigó.
Impressionant, i l’ollada molt bona, feta per l’Hervé Py. Quan vaig arribar el vaig
trobar afegint la col i preparant-ho tot amb els seus ajudants. També recordi el
Bernat Cristofol preparant una paella per un dinar dels Amics d’Arrels, també
amb molta gent. Veig doncs dues categories de catalanistes, els que fan una
bona cuina i els que la saben apreciar.
Més seriosament, el debat va ser molt interessant perquè teníem al davant tres
persones dels tres partits que formen la majoria independentista del Parlament
de Catalunya, un batlle de l’Empordà de la CUP, el batlle de Reus, de l’exConvergència ara Partit Demòcrata Català, i Anna Simó, vicepresidenta de
Parlament, que és d’Esquerra Republicana. Els tres han afirmat el camí cap a
la independència. Han dit clarament qui hi hauria un referèndum, passi el que
passi.
S’ha pogut descobrir - se sabia, mes és altra cosa veure-ho amb la gent que us
ho explica - que els tres són processats. L’Anna Simó ho és com a membre de
la mesa del Parlament. S’ha parlat del procés contra el president Artur Mas,
contra Francesc Homs, mes han dit que hi havia prop de quatre cents elegits,
batlles o diputats de Catalunya perseguits per l’Estat, per motius més variats :
opinions, posar una bandera, vot d’una moció, etc., tot sovint per fets que són
programes polítics. És una cosa que no s’entén : o es persegueix un partit pel
seu programa, se l’il·legalitza, o si s’accepta, perquè atacar les persones ?
En tenia ja la sensació, però vaig ser definitivament convençut, que l’Estat
espanyol, a gran escala, està intimidant sistemàticament els elegits de
Catalunya per delictes d’opinió. Es pot qualificar de repressió. Un atac contra
una persona és voler fer un exemple, és prendre un boc emissari. És repressió
acusar a centenars de batlles : és una caça de bruixes, és una intimidació
sistemàtica. A Rià, es veien els tres elegits tranquils, determinats, sense una
paraula d’odi vers Espanya o la gent que els perseguien : que facin ells, però
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nosaltres fem el nostre. Realment, una tranquil·litat que posi en paral·lel amb
l’actitud de la gent a les grans manifestacions a Catalunya : se la veu
tranquil·la, segura, no hi ha disbarats i van pel seu camí.
També quedava clar que no volien caure en les provocacions de l’Estat
espanyol. El diputat de la CUP ha dit per exemple que a tot moment es podia
declarar la independència, però el que volien és fer les coses en el temps
volgut, quan els tres partits n’estarien d’acord. Han reafirmat el setembre com a
data màxima.
També estan preparant el vot dels catalans de l’exterior. Si recordeu n’hem
parlat en les cròniques breus de l’any passat i de fa dos anys. A les últimes
eleccions el vot dels catalans de l’estranger va ser determinant : l’Estat
espanyol ho va bloquejar per a evitar que s’arribi a un total el 50% de vots
independentistes. No és cap broma, n’hi ha més de quatre-cents mil, el 7 o 8%
de l’electorat que ha votat poc a les darreres eleccions. Quan es diu : falten
alguns vots pel 50%, de fet hi són. Que es tracti de gent que fa estudis, o pel
treball, o que han emigrat fa més temps. Les enquestes mostren que a 80%
eren a favor de la independència, doncs una proporció superior a la de
Catalunya mateix. Suposi perquè hi ha una dominant de joves i perquè hi ha el
contacte amb països d’Europa o Estats Units on amb la democràcia no s’hi
juga.

La primera volta de les presidencials ha donat el seu veredicte
25/04/2017. Els sondejos no s’han equivocat: a la segona volta hi haurà
Emmanuel Macron i Marine Le Pen. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-25042017

Fem una lectura ràpida dels resultats de la primera volta a Catalunya Nord. La
situació és simple i clara. On Marine Le Pen havia progressat, arriba primera,
però globalment i a tot arreu amb menys vots. Per exemple, al bureu de
Perpinyà on voti, ha fet 3% menys. És molt, car és un barri de jubilats i de gent
que tenen por de tot, fins i tot de la seva ombra. Si es mira la repartició dels
vots socialistes, tan a l’elecció d’Hollande, a les antigues legislatives com a les
regionals, s’han girat cap a Mélenchon més que vers Hamon o Macron.

Emmanuel Macron és president
09/05/2017. Emmanuel Macron és president de la República. Els resultats, les
conseqüències pel FN, les reaccions a Europa, les perspectives de les legislatives
i l’estil del nou president. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-05092017

A casa nostra podem ser contents – o no? - car tenim el rècord regional de vots
Front Nacional. No dic que el Front Nacional continua pujant, car només retroba
els nivells que havia obtingut a les últimes eleccions departamentals. Doncs
estabilitat. Com hem dit pel conjunt de l’Estat, molta gent de dreta o esquerra
vota a ocasions pel Front Nacional quan habitualment no el voten. Recupera

Joan Becat – Què passa a Catalunya Nord? Cròniques d’actualitat a Ràdio Arrels, 2014-2019

121
bastant vots de segona volta, cosa que ha caigut a l’orella de Louis Alliot i
d’altres que es volen presentar aquí. També observi que a Perpinyà el Front
Nacional fa percentatges comparables a la mitjana francesa, però deu punts
per sota de la mitjana del departament, quan anteriorment Perpinyà feia part
dels llocs on feia sempre els seus millors resultats. El vot Front Nacional
s’escampa per la perifèria, per la plana i les valls, i retrocedeix una mica a
Perpinyà, tot i els seus percentatges alts. L’enigma és si els conservarà per les
legislatives. Molt atrevit qui farà pronòstics.

Legislatives a Catalunya Nord
23/05/2017. A Catalunya Nord, molts candidats. Molts partits presenten candidats
per cobrar dotacions de l’Estat.

Hi ha molts candidats, perquè? A Catalunya Nord no tenim el rècord. Amb
tretze o quatorze per circumscripció ens situem dins la mitjana. Hi ha llocs on
són més de vint candidats. Les raons són simples. La major part d’aquests
candidats saben que no passaran a la segona volta. Perquè es presenten ? Per
fer diners, per fer calaix, per fer sous, i res més. Passa tant pels petits partits
com pels grans.
Una campanya costa car, però no tant qu’això. Si a un departament un petit
partit o un grup troba persones per presentar-se a cada circumscripció, fins i
tot sense fer campanya, és a dir amb només quatre comunicats als diaris i
llestos, recollen vots. Si són mil, dos mils o tres mils vots, doncs vinga! Un vot
dóna 1,40 euros al partit que presenta un candidat, a condició que se presenti
com a mínim a cinquanta circumscripcions i que faci 1% dels vots. Doncs per
tenir candidats a cinquanta llocs se busca gent, de vegades qui sigui. Mateixa
cosa per l’elecció a la presidència de la República. Els partits d’extrema
esquerra, Poutou i altres, Asselineau i altres, viuen durant cinc anys del que
cobren a presentar-se a les presidencials. A les legislatives se cobre en funció
del nombre de diputats i en funció del nombre de vots. Passa també pels partits
més grans.
Sembla que els partits més situats presenten candidats a tot arreu, fins i tot on
saben que no passaran i a on podrien fer aliances, per cobrar els diners per
vots. És el que està passant per exemple pel partit comuniste i pel de Jean-Luc
Mélanchon. Com es fa que no s’entenguin quan han fet campanya comuna dins
el mateix grup a les presidencials ? És simple : els diners rebuts de l’Estat per
la campanya presidencial el cobrarà només el Mélanchon. Els comunistes han
ajudar però no cobraran perquè no tenien el candidat. Me fa l’efecte que ara el
Mélanchon els vol liquidar i absorbir. Per això els hi talla els diners : presentant
candidats l’un contra l’altre tindran menys elegits, però Mélanchon pot pensar
que ell si tindrà un grup parlamentari i els comunistes no, i més vots doncs més
diners. A Catalunya Nord, on es pot pensar que ni l’un ni l’altre no passaran,
presentar un candidat és treure vots a l’altre i, per tant, s’eixugaran pels diners.
És una tàctica.
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El recurs contra Occitània i els candidats a les legislatives
30/05/2017. La instrucció del recurs és acabada i l’audiència serà després de les
legislatives. Balanç de les posicions sobre el recurs dels candidats a les eleccions
a Catalunya Nord. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-30052017

Tenim notícies del recurs contra Occitània. Cal saber, com us ho vaig dir fa un
parell de mesos, que la instrucció s’acabava a l’inici de maig, ja que és a
mitjans d’abril que la part adversa, és a dit l’Estat i la presidència de regió van
comunicar per escrit les seves últimes consideracions. Normalment s’havia de
fer el judici ara, a finals de maig o al juny. El Consell d’Estat ens ha fet saber
que l’audiència tindria lloc després de les legislatives, suposi perquè el tema no
entri en el debat d’aquestes eleccions.
Com ho havia promès al començament de l’any, això me porta a dir qui dels
candidats a les eleccions legislatives s’ha mullat oficialment a favor del recurs.
Estic parlant dels que ocupen un càrrec, dels que apareixen en els documents
enviats al Consell d’Estat.
A la primera circumscripció, Perpinyà i voltants, Romain Grau i la seva suplent
Isabelle de Noell Marchesan, consellers departamentals del Molí de Vent han
votat a favor del recurs en el ple del consell. Recordi que el conjunt del Consell
Departamental és co-requérant, co-demandant. També Daniel Mach, com a
batlle de Pollestres ha firmat, ha donat suport al País Català. M’agradaria saber
què en pensa Jean Codognès, car els verds han votat per Occitania. Pitjor, són
ells qui han imposat el nom als socialistes, en particular la seva amiga Agnès
Langevine. Què en pensa, ja que és el partit que representa que ens ha enxufat
el nom? Tots els seus contrincants han estat a favor del recurs.
A la segona circumscripció, la de l’Aglí, de la Salanca i de la plana baixa, hi ha
Marie-Pierre Sadourny, que és demandant en el recurs i representant de
l’associació per Occitània-País Català, i membre del Consell Departamental
que ha donat el seu suport. El suplent de Christine Espert, Charles Chivillo, tant
com a batlle de Maurí que com a president de la comunitat de municipis AglíFenolhedès s’ha posicionat a favor i és també demandant.
A la tercera, que va des Riberal al Conflent i a la Cerdanya, hi ha Ségolène
Neuville i Robert Olive, que són demandants dins el recurs, amb el sindicat
Canigó Gran Paratge i amb la comunitat de municipis Rosselló-Conflent.
També ha ajudat el recurs el suplent José Montessino, el batlle d’Eus. Per
Catherine Barrère, sé que es membre a títol individual de l’associació per
Occitània-País català.
A la quarta, la del Vallespir, de les Alberes i del sud de la plana, hi ha
Alexandre Reynal i Nicolas Garcia, consellers departamentals que han votat el
suport al recurs. Jacqueline Irles ha firmat pel recurs en nom del municipi de
Vilanova de Raó.
Tots aquests nos han ajudat. Per tant, vull recomanar-vos totes aquestes
persones. Com que són de signe diferent no se podrà dir que avantatgi un partit

Joan Becat – Què passa a Catalunya Nord? Cròniques d’actualitat a Ràdio Arrels, 2014-2019

123
determinat. Jo prenc partit pel que he defensat, és a dir que no ens considerin
com a occitans i que hi hagi País Català en el nom de la regió.

Les eleccions legislatives a França
20/06/2017.Veredicte de la segona volta de les legislatives i victòria d’En Marche.
Els resultats a Catalunya Nord. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-20062117resultats-a-les-legislatives

A Catalunya Nord hem elegit tres LREM i un FN, Louis Aliot. La République en
Marche ha patit dolents reports de vots de la France Insoumise i dels
socialistes. Una part important de la gent de dreta ha votat pel Front Nacional,
com previst i com ho havien fet anteriorment. Per Louis Aliot, degut a la feble
diferència de vots, se pot dir que és l’esquerra que l’ha fet passar, car
observem que hi va haver molts vots FN, tant als pobles de l’Aglí i del
Fenolledès, de tradició d’esquerra i de vot Mélanchon a la primera volta, com a
la plana baixa i a la Salanca on la dreta ha fet sempre bons resultats. Per
exemple Estagell - però seria el mateix a Maurí o a altres pobles -, on hi ha un
vot FN majoritari, i de Sant Llorenç de la Salanca, on el traspàs dreta-FN
funciona sempre.
A Estagell a la primera volta tenim 762 votants i a la segona 686, doncs 76
menys, un un 10%. El senyor Aliot ha guanyat 82 vots i la senyora Espert 124.
Doncs uns 280 vots entre l’abstenció i els nous vots repartits. D’on venen? Si
mirem els vots disponibles, un centenar pels comunistes, uns vuitanta de la
France Insoumise, quaranta del PS, alguns pels ecologistes, total: 232. El
senyor Siré, dels republicans, ha fet 56 vots. Hem vist que l’Aliot n’ha guanyat
82. Com que es pot suposar, com a altres llocs, que una part de la dreta no ha
anat a votar, el seu increment ve per la meitat de l’esquerra, comunistes,
socialistes o France Insoumise que han anat a votar directament pel Front
Nacional. Aquest fet s’observa gairebé a tot arreu.
Per Sant Llorenç de la Salanca, us estalviaré el detall de les xifres per no ser
pesat, no és tan accentuat car hi havia més vots de dreta, però també l’Aliot ha
crescut més perquè una part de l’esquerra radical o de l’esquerra descontenta,
per amargor, no ha tingut hesitació a votar Front Nacional. És això que trobi
preocupant. No tant que la permeabilitat hi sigui tant entre la dreta i el Front
Nacional, a casa nostra, com ja havia passat, sinó que l’esquerra també s’hi
posi. Se deia que passava només entre comunistes i Front Nacional, tot i que
no s’havia observat gaire aquí. Ara, el senyor Aliot pot dir gràcies a la France
Insoumise, pot dir gràcies a certs socialistes i a la gent d’esquerres.
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Les eleccions senatorials
12/09/2017. Es preparen a França i a Catalunya Nord les eleccions senatorials
sense que ningú ho noti. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-12092017

Les eleccions senatorials tindran lloc el proper diumenge 24 de setembre. Són
eleccions poc conegudes de la gent car no votem directament pels candidats.
És una elecció indirecta, és a dir que són les nostres elegits que votaran, els
diputats, els consellers regionals i departamentals, els batlles de tots els
municipis i, segons la població, els adjunts i els consellers municipals. Són d'un
a quinze delegats pels municipis fins a 9.000 habitants. Són tots els consellers,
majoria i oposició, pels municipis de 9.000 a 30.000 habitants. Pels municipis
més grans, és a dir Perpinyà, són tots els consellers i un delegat suplementari
per cada tram de 800 habitants. Així, Perpinyà té 113 delegats electors sobre
els 1.205 del departament.
Els senadors representen els territoris, és a dir els departaments i els municipis,
per tant té la seva lògica que les eleccions se facin així. Són elegits per sis
anys i, és una curiositat, cada tres anys se’n renova la meitat. És per donar
continuïtat a la representació dels territoris i evitar el sacseig que s'ha produït,
com s’ha vist, a les eleccions dels diputats. Aquest any toca al Pirineu Oriental,
on teníem a les últimes eleccions Christian Bourquin, substituït per Hermeline
Malherbe quan va morir, i François Calvet. Un socialista i un republicà. A veure
ara si la République en Marche, o un altre partit s’emporta un escó o els dos.
Tenim catorze candidats. François Calvet i Hermeline Malherbe se representen,
i hauran de deixar les seves altres funcions (batlle, consell departamental, etc.).
Són acompanyats per un altre republicà i un altre socialista. Trobem una parella
de LREM, amb Yves Porteix, batlle de Sureda, els dos comunistes de sempre i
dos altres candidats d’esquerra, dels quals Jean-Louis Chambon, el batlle de
Cànoes. No sé si aquesta candidatura és uns estratègia o no: arreplegar vots
per la segona volta o divisió dels socialistes? Per completar el panorama notem
un sol candidat del Front Nacional i cap mélanchoniste. Això vol dir que el
senyor Mélanchon ha fet una creu sobre el senat, almenys pel Pirineu Oriental.

Els resultats de les eleccions senatorials
26/09/2017. Les eleccions senatorials no han aportat grans sorpreses.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-26092017

Al departament del Pirineu Oriental han passat François Calvet i Jean Sol, dues
persones del país conegudes i, pel François Calvet, molt estimat. Va ser el
primer batlle a posar el panell “País Català” a l’entrada del seu poble, tothom el
coneix. Me fa pensar a l’elecció de Christian Bourquin fa sis anys. També va
passar a la primera volta car tothom el coneixia, havia anat a tot arreu. La gent
fa confiança a la gent que coneix i se cuida una mica d’ells. Simplement.
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De fet, François Calvet, l’oposant de sempre de Christian Bourquin, ha pres el
seu lloc amb la mateixa tàctica. Aquest cop hi ha gent d’esquerra que ha votat
directament François Calvet. Els d’esquerra, sobretot socialistes, se
n'escandalitzen. Però recordaré que fa sis anys batlles i consellers municipals
de centre i de dreta havien dit públicament que votarien per Christian Bourquin,
car el coneixien. Per tant, per una part de la gent hi ha el partit i enfront la
persona mateixa. Doncs ha passat ara, i no és més estrany que el que va
passar fa sis anys. És la mateixa lògica.

El batlle de Perpinyà i els dos
senadors Jean Sol i François
Calvet, els tres guanyadors de les
senatorials a Catalunya Nord
(l'Indépendant.fr, 24/09/2017, foto
Devic)

Jean Sol és menys conegut, mes és de Bonpàs, conseller departamental i té
darrere d’ell la vila de Perpinyà i la comunitat urbana, és a dir molts vots.
Penseu que pels pobles d’alguns milers d’habitants, fins a 8.000, tots els
consellers municipals voten, doncs hi podia trobar una forta majoria o els vots
d’oposició. És cert que el que ha fet perdre la senyora Hermeline Malherbe és
que se mantingui a la segona volta el senyor Jean-Louis Chambon, el batlle
d’esquerres de Cànoes. Però tampoc no és estrany. Aquest any com l’any
passat hem vist divisions a l’esquerra: recordeu les primàries i l’elecció
presidencial, amb un candidat d’esquerra abandonat pels seus. Que hi hagi
encara seqüeles d’aquest procés tampoc no és estrany. Tot és massa fresc
perquè no en quedi algun rastre.

Les municipals a Perpinyà
31/10/2017. Ja se parla de les eleccions municipals a Perpinyà.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-31102017-republica-catalana-municipals-perpinya

Només un apunt. Els polítics no tenen pietat. Fa un mes que acabem una
marató d’un any i mig de campanyes electorals entre primàries, presidencials,
legislatives i senatorials, i ja parlem d’eleccions. Tinc compassió pel batlle de
Perpinyà, Jean-Marc Pujol, que va defensar a París el recurs contra Occitània,
no ho perdem mai de vista. Doncs, se’l volen menjar tot cru: ell té encara tres
anys sencers de mandat, i belleu quatre si les eleccions municipals són
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retardades fins al 2021, i ja els seus amics i els altres parlen de qui serà el
candidat que el substituirà. Me pensavi fer una cura de desintoxicació de les
eleccions, però veig a venir que no serà possible. Només me queda de fer una
cura intensiva de meditació a Sant Miquel de Cuixà o d’anar cada dia a caçar
bolets, aquest any que no n’hi ha.

Sempre Perpinyà
07/11/2017.Continua el serial de les municipals a Perpinyà.

https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-07112017
El serial, el feuilleton de les municipals de Perpinyà continua – i això que falten
tres anys – amb François Calvet que no descarta ser candidat i la més bona,
Louis Aliot que se vol presentar sense etiqueta. Segueixi la política i les
eleccions des de fa cinquanta anys i encara tinc sorpreses. Qui creurà que el
president departamental del Front Nacional i diputat Front Nacional del Pirineu
Oriental, tot i continuant en les dues funcions, serà sense etiqueta? Esperi amb
impaciència la continuació, que veig apassionant.

Urnes solidàries
05/12/2017. El Comitè de solidaritat catalana de Catalunya Nord vend urnes del
referèndum de l’1 d’octubre. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-05122017-presospolitics-eleccions-a-corsega-urnes-solidaries

L’anunci del Comitè de
Solidaritat Catalana de
Catalunya Nord
(catnord.cat/comite-desolidaritat)

Una molt bona iniciativa del Comitè de Solidaritat Catalana de Catalunya Nord
per fer diners, per la caixa de solidaritat amb els presos polítics. Encoratgi
tothom a contribuir-hi. Venen urnes. De fet, no volen que se digui que les
venen, sinó que us en donaran una si feu aportacions de cinquanta, cent euros
o més. és una bona idea car, a més del símbol que representen ho podeu
utilitzar a casa, per la roba d’estiu o d’hivern segons les estacions. Ho veig ja
molt bé dins el vostre armari. Deien fa uns segles a Espanya, pels catalans del
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Principat, que els catalans de les pedres feien pans, en el sentit que amb el seu
treball, amb el seu geni arribaven a sàller collites de terres dolentes i a fer
negoci de tot. En tenim una prova més, per la bona causa.

Moments destacats de 2017 a Catalunya Nord
02/01/2018. A França i a casa nostra 2017 va ser un any de moltes eleccions, fins
a la saturació, amb molts canvis. A Catalunya Nord és l’any de la lluita pel País
Català i contra el nom de la regió. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronicamoments-destacats-de-lany-2017-a-franca-catalunya-nord-i-catalunya

A Catalunya Nord l’any 2017 va ser marcat, abans que tot, per la lluita de tot un
departament pel País Català i per fer avançar el recurs contra el nom de la
regió Occitània, promogut per la senyora Occitanie, la Carole Delga, i el seu
company el senyor Occitanie, Manuel Valls, que ara desvia la seva ràbia
anticatalana contra el poble de Catalunya. Ens fa més tranquils aquí, però
queda tan descarat com abans. Recordi que se van posar a favor del plet
dipositat al Consell d’Estat tots els municipis, el Consell Departamental, la vila i
l’aglomeració de Perpinyà i totes les comunitats de municipis menys la del
senyor Aylagas, que amb això haurà de fer més anys de purgatori. No sé si vol
anar al cel, però jo li prometi purgatori.
Espontàniament molts batlles i municipis van posar panells País Català a les
entrades dels pobles i viles. Mes ai las! el Consell d’Estat reunit en ple va
decidir guardar Occitanie, nom que ara floreix a tot arreu. Segur que la
vindicativa Carole Delga nos el farà passar per tots els forats que tinguem.
L’any 2017 s’acaba a Catalunya Nord amb la tragèdia de Millars i les morts i els
ferits de nins de Sant Feliu d’Avall. Aquest drama immens escapça i traumatitza
tota una generació d’aquest poble tranquil del Riberal. No podem començar
l’any sense pensar a aquests nins, a les seues famílies i als seus amics. Jo no
sé de qui és la culpa, esperi que la justícia ho dirà clarament, però no farà
tornar els joves.
Quan, dins el diari i a la ràdio, vaig llegir i sentir testimoniatges de gent que
deien que els passos de nivell d’aquesta línia eren fatals, que sovint no s’obrien
o que quedaven tancats, que sovint els trens havien de circular al pas car hi
havia disfuncionaments, me va venir una ràbia freda. Que sigui culpa de la
barrera o no, ha quedat evident que les instal·lacions són deficients, que la
SNCF no fa ni el seu treball com a empresa, ni hi posa el diners que caldria.
Diguem-ho clar, juga amb la vida de la gent per més beneficis o menys dèficit.
Dit d’una altra manera, que no és més un servei públic. M’imagini també la
ràbia que deuen tenir els xeminots en veure les línies tan descuidades.
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Roger Torrent a Prats de Molló
13/02/2018. El president Torrent ha presenciat la Diada nacional de l’exili a Prats
de Molló malgrat queixes del cònsol d’Espanya i restriccions del prefecte.

Aquest diumenge, fa dos dies, se celebrava a Prats de Molló la Diada nacional
de l’exili i la deportació, com s’havia fet altres anys, amb la presència del
president de parlament de Catalunya Roger Torrent i de cinc diputats catalans,
del batlle Claudi Ferrer que convidava, i de diversos batlles del Vallespir.
Però, tot i la presència de president Torrent, no hi havia el prefecte del nostre
departament. Això sí, hi havia els seus serveis que ho filmaven tot, suposi
perquè ho pugui veure tranquil·lament a casa seua o des del seu despatx. Hi
havia també el cònsol espanyol de Perpinyà, però sorprenentment era barrejat
al mig dels prop de quatre-cents assistents a l’acte. És molt curiós, car el
president del parlament de Catalunya és una autoritat de l’Estat espanyol i ell
havia de ser al seu costat. Timidesa o falta de coneixement de les normes
diplomàtiques? Si és així se l’ha de canviar de pressa.
Tot s’ha passat com cal. S’ha inaugurat una dala funerària al cementiri amb els
noms de les desenes de refugiats que van morir allí l’hivern del 1939. Si voleu
saber el que va passar allevontes, teniu el remarcable i documentat llibre, amb
moltes fotografies, editat per Terra Nostra: Prats de Molló entre la història i la
memòria. Són uns cent mil refugiats que van passar la frontera i van ser acollits
com podien a Prats de Molló, abans de ser repartits cap avall. Trobareu dins el
llibre testimoniatges dels habitants. En reconeixement de la gent de Prats se va
també inaugurar una placa commemorativa al Fogar rural, el Foyer rural.
Després se va visitar una exposició sobre la retirada i fotos actuals de refugiats
del nostre Jordi Bartoli. Tot va ser digne, amb discursos ben sentits.
Però anem més enllà del que va passar i de l’èxit de la diada. Què va passar
els dies abans? Doncs sembla que quan se va saber que venia el president
Torrent, el cònsol d’Espanya a Perpinyà, el senyor Gauden Villas, se va tornar
boig, va imaginar manifestacions independentistes, incidents diplomàtics i
belleu aldarulls. Va telefonar al prefecte Philippe Vignes i el va contaminar. Va
pujar la pressió i se van posar a fer gestions administratives a la seua manera.
El cònsol d’Espanya ja s’ha fet conèixer per declaracions inoportunes fa dos
anys quan a Perpinyà, desprès d’una taula rodona sobre el turisme, va fer
aquesta declaració, que podeu sentir i veure a internet car la va fer en un
interviu televisat. Va dir textualment: “J’entends trop souvent parler de
Perpignan la Catalane alors qu’il faudrait plutôt parler de Perpignan la
Française pour attirer les Espagnols.”
És una tonteria. Quants turistes venen de Catalunya i quants venen de Sevilla,
Cáceres o Valladolid? Però, sobretot, com se permet aquest senyor criticar
l’ajuntament de Perpinyà? Suposi que per ell caldria també treure tots els
panells País Català? Què s’ha cregut aquest senyor de venir a donar lliçons a
Perpinyà, a la seua gent i als seus elegits democràtics? Quin respecte té de les
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institucions i de les opcions del país que l’acull? No necessitem aquí gent poc
educada i amb supèrbia.
Però deixem aquest cònsol de combat i passem al nostre prefecte Philippe
Vignes, que fa uns dos anys que és aquí. Jo el trapava simpàtic aquest
prefecte, amb un bigoti negre petit que li dona, com se diu en francès, un air
suranné. Aquest bigotet negre i el seu posat estricte me fan pensar a les fotos
de burgesos o funcionaris dels anys trenta del segle passat. Me direu que no
tots els bigotets negres d’aquesta època eren simpàtics, però el seu ho era. Les
seus intervencions fins ara anaven en bon sentit, feia bona feina al
departament, tranquil·litzava.
Doncs no. Per influència del cònsol o per les circumstàncies generals que vivim
des de fa uns mesos, s’ha pres les coses massa amb cor. Va despenjar el
telèfon i diuen que va sodrillar el pobre batlle de Prats de Molló, en Claudi
Ferrer. Va prohibir la presència de la gent, va amenaçar de treure les
subvencions de l’Estat si hi havia paraules desplaçades o referències a avui
dia. Doncs suposi que volia que es parlés només de l’any 39, de la República
destrossada, dels refugiats, dels exiliats i del triomf dels feixistes de Franco, i
no d’avui. És la deducció que faig si s'havia d’evocar només l’any 39. És el que
hi havia a l’exposició. També diversos batlles del Vallespir van ser alertats de
no assistir als actes.
Si el que se comenta és veritat, me sorprèn molt d’un prefecte. Quan parla a un
batlle, no li cal pressionar ni ordenar, car el batlle sap el que representa el
prefecte i el seu poder. No li fa falta utilitzar la població en xantatge. És més
simple utilitzar la persuasió: per exemple dir que cal prudència, que d’eventuals
desbordaments – que no hi són mai – que una manifestació se giraria contra
Catalunya i el mateix president Roger Torrent, etc. Pel mateix resultat tot passa
més suaument.
Ara bé, jo l’entenc. No té sort. Li toca ser prefecte d’un departament fronterer i
un any després hi ha una enorme efervescència de l’altra banda de la frontera,
amb violències policials i branlebas de combat. Se troba doncs en primera línia
al mal moment. Deu veure independentistes a tot arreu, té una frontera a vigilar
amb la pressió del govern espanyol i del govern francès. A més, si la caga, pot
dir adiu a la seua carrera. Per tant és normal que sigui angoixat quan hi ha un
acte sobre exili i refugiats com el de Prats de Molló, amb paral·lelismes
evidents per tothom entre el passat i el present.
Se pot entendre la reacció de voler tot limitar, però jo com a ciutadà francès
respectuós de les llibertats, entre altres de la llibertat d’expressió, demani que
se faci confiança als elegits locals i a la gent del país, que ells són demòcrates.
En tot cas li desitgi que s’ho prengui d’ara endavant amb més distància i
filosofia, car és molt possible que en vegi de més verdes els dies i mesos que
venen.
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Els batlles nord catalans condemnen la repressió
10/04/2018.Els batlles de Catalunya Nord condemnen la repressió contra
Catalunya i demanen la llibertat dels presos polítics. https://soundcloud.com/radioarrels/joan-becat-10042018

Podem ser orgullosos dels nostres batlles. Ja havia citat la posició del
SIOCCAT, el Sindicat intermunicipal per l’occità i el català, que reuneix 146
municipis i, per unanimitat, demanava l’alliberament dels presos polítics. S’hi ha
afegit una iniciativa de Jean-Paul Billès, el batlle de Pesillà de la Ribera i de
vint-i-vuit altres batlles, avui una cinquantena, per condemnar la repressió a
Catalunya, demanar també la llibertat dels presos polítics i portar aquest text a
la presidència de la República francesa, a les institucions estatals franceses i a
la Unió Europea. És una iniciativa valenta i els en podem donar les gràcies.

La creació de l’Aliança per les Llibertats a Catalunya
09/05/2018. L’Aliança per les Llibertats a Catalunya reclama les llibertats i els drets
democràtics a Catalunya, i ho vol estendre a tot França.

Dimecres passat al cinema Castellet – el de veritat, tocant al Castellet i a la
Passejada – es va fer la reunió constitutiva de l’ALC, l’Aliança per les Llibertats
a Catalunya. El seu objectius és reclamar les llibertats individuals i col·lectives,
els drets fonamentals i democràtics a Catalunya, que l’Estat espanyol està
vulnerant i negant, posant-se ell mateix a fora dels Estats realment
democràtics. A més de la solidaritat amb els catalans del sud, l’objectiu és
aplegar ciutadans francesos de tot França per fer canviar la posició del seu
govern, no perque se mulli per Catalunya, sinó per defensar els drets de l’home
que és, diuen, la vocació de França.
Els iniciadors de l’ALC són la Renée Soum, que no se cansa mai quan se tracta
de defensar les llibertats i la dignitat del país, com ho va fer contra Occitània,
acompanyada de Pere Manzanares i de Robert Marty. Els primers adherents
formen la mesa, de manera molt democràtica – qui arriba primer passa primer , i molta gent era present i s’hi va adherir. Hi trobem François Calvet, Pascal
Farines, Pere Esteve, Francis Manent, Jaume Taurinyà, Annabelle Brunet,
Marie-Pierre Sadourny... Hi he vist Hermeline Malherbe i també Joan Pau Alduy
i molts altres, coneguts o anònims.
La sorpresa agradable va ser la projecció d’un missatge vídeo de president
Carles Puigdemont, en català i en francès, on va agrair l’ajuda i va donar les
línies del combat comú car, ara, no és més solament un cas català, és la
defensa de la democràcia a Europa i dels seus valors, car el que passa amb
impunitat a Catalunya i a Espanya pot passar d’ara endavant a qualsevol lloc
de la Unió Europea.
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Artur Mas a Perpinyà
05/06/2018. Artur Mas ha vingut a Perpinyà per una breu compareixença, amb un
públic nombrós i poques novetats. https://soundcloud.com/radio-arrels/la-cronica-de-joanbecat-del-05052018#c=0&

Artur Mas va parlar ahir dilluns a Perpinyà, a la ben anomenada Sala de les
Llibertats. Va ser una molt breu compareixença amb només unes tres
preguntes pels tres periodistes que feien l’interviu i una mitja horeta en total.
Decepcionant. Un públic nombrós i molts aplaudiments, però poques novetats,
belleu perquè els periodistes han demanat banalitats o temes tan generals que
la resposta no podia anar massa lluny. Fins i tot el de l’Independent va gastar
una pregunta per demanar com se feia que Artur Mas fos el 129è president de
la Generalitat. Que no havia consultat Google o wikipèdia abans? Doncs,
home, és el 129è perquè n’hi havia hagut 128 abans d'ell, car la Generalitat
existeix des del segle XIII i ha durat més de mig mil·lenari, que són molts anys i
molts presidents. Res més.
El president Artur Mas ha confirmat la posició del PDECat i d’ERC, que
coincideixen que cal fer una pausa i reforçar l’independentisme. Ara bé els
presidents Torra i Puigdemont no diuen el mateix, volen continuar. Era això
l’interessant a preguntar. Artur Mas va dir que cal “sumar més gent, demostrar
que som capaços d’exercir un bon govern, guanyar aliances exteriors”. És
veritat, però ja se sabia. Ha subratllat que el projecte independentista anava
cap a un destí millor i no basat sobre el passat. El 70% de la població no era
d’origen català i per tant és un projecte d’acollida i no d’exclusió. Ja ho sabíem.
Però no s’ha preguntat sobre l’Espai lliure de Brussel·les, sobre l’estratègia de
la Generalitat a Espanya, etc., és a dir sobre els temes d’actualitat.
Quedem-nos doncs amb el que diu el president Quim Torra, que és qui mana.
Vol negociar un referèndum o la independència, i jugar amb l’espai lliure de
Brussel·les.

Moments forts de l’UCE
21/08/2018. Els moments forts de l’UCE 2018 van ser la taula rodona sobre l’Estat
virtual que se dissenya per Catalunya, i els debats sobre el procés
d’independència. https://soundcloud.com/radio-arrels/la-cronica-dactualitat-de-joan-becat-dimarts21-dagost-del-2018

L’inici de la Universitat Catalana d’Estiu ha conegut dos moments forts. El
primer va ser el dissabte amb la taula rodona: Cap a l’Estat virtual. Més que
virtuals, se tracta de coses reals. Per tant millor seria parlar d’Estat digital, és a
dir que utilitza massivament la xarxa internet, que anomenem també el núvol (le
nuage) d’internet.
Hi havia la presència del conseller de polítiques digital de la Generalitat Jordi
Puigneró. Belleu no el coneixeu, però era el director del CESIC, el centre de
seguretat de la informació de Catalunya, que va permetre el referèndum de l’1
d’octubre, amb la llista de votants i el cens universal, i que va lluitar amb èxit
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contra els ciberatacs de la policia espanyola el mateix 1 d’octubre. És un dels
que va fer possible aquest referèndum i per això és imputat, és a dir perseguit,
per la policia espanyola.
L’objectiu de la Generalitat mitjançant el seu departament és crear “un Estat
digital en forma de República”, és a dir crear una identitat digital ciutadana amb
la participació de la societat civil i, també, d’establir un lligam directe entre la
Generalitat a Barcelona i l’espai lliure de Brussel·les, escapant a l’intermediari
de l’Estat espanyol, de les seues administracions i serveis. Per això falta cobrir
encara una part del territori català de fibra òptica (com també és el cas a
França): serà una prioritat. Se vol aconseguir que les administracions catalanes
i el govern de la Generalitat siguin més digitals, de tal manera que se puguin
gestionar des del territori mateix, com s’ha fet sempre, o a distància i des de
l’exterior, per exemple de Bèlgica o d’un altre país.
El model és el d’Estònia, un petit Estat de la Bàltica, tocant a Rússia, que s’ha
fet independent quan va desaparèixer la Unió Soviètica. Putine l’amenaça
regularment amb maniobres militars a la seua frontera. Diu el govern d’Estònia
que Rússia ha envaït el seu país cinc vegades en la història i que una sisena
invasió és una qüestió d’anys o de dècades. Doncs ha passat tota la gestió de
la gent, dels impostos, dels salaris, de la salut, etc. com també la relació amb
els ciutadans i habitants, tot ha passat en forma digital, via internet, de tal
manera que si el país és envaït i ocupat físicament per forces militars russes, la
gent pugui continuar a viure en relació amb el seu govern a l’exili i que aquest
govern pugui continuar a gestionar el país. Per evitar que se tanquin les
oficines informàtiques, com ha fet l’Estat espanyol a Barcelona durant la
repressió, els servidors d’Estònia són situats a altres llocs per més seguretat,
als Estats Units i a Austràlia. És el que se vol fer per Catalunya, amb una
Generalitat bicèfal, a Barcelona i a Waterloo.
El segon moment fort va ser el debat de diumenge: Mobilització i política,
àmbits enfrontats, amb Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, Marcel Mauri,
vicepresident d’Òmnium Cultural i la periodista Pilar Rahola. Per Elisenda
Paluzie s’ha après dels errors i dels encerts, ara se sap el que poden fer l’Estat
espanyol i la Unió Europea, ha crescut el coneixement de Catalunya a
l’exterior. Si la repressió del 20 de setembre i de l’1 d’octubre ha pres tothom
per sorpresa, inclosos els mitjans de comunicació internacionals. Ara Catalunya
és observada, seguida, i la justícia espanyola és discutida. El govern espanyol
només pot repetir el 155 i, per tant, “és hora de teixir una estratègia
guanyadora”. També ella i Marcel Mauri expliquen que el judici dels presos i
dels exiliats apareixerà clarament com una venjança. Els presos no vindran a
contestar a les preguntes sinó a atacar la justícia espanyola i mostrar el
menyspreu dels drets humans i democràtics. Creuen que serà com un
boomerang que se regirarà contra la justícia i el govern espanyols, i que l’opinió
internacional i els seus mitjans de comunicació bascularan cap a Catalunya.
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Urnes i fotografies per la llibertat
28/08/2018. En paral·lel a Visa se presenten a Perpinyà les exposicions 55 urnes i
155 fotografies per la llibertat. https://www.radioarrels.cat/podcast/172/la-cronica-dopinio-dejoan-becat-del-dimarts-28-dagost-del-2018

Aquesta setmana s’obria el festival Visa pour l’image sense Catalunya a la
seua programació, com l’han volgut l’organitzador el senyor Leroy i el seu
espònsor el batlle de Perpinyà, però amb una forta presència al festival off a tot
Perpinyà. No us heu de perdre aquestes nombroses exposicions sobre
Catalunya.
Dijous a les 18.30 se presentarà el llibre groc “55 urnes per la llibertat” a la
Casa de la Generalitat i l’endemà divendres serà inaugurada a la Casa de la
Catalanitat, darrere la catedral, l’exposició d’aquestes urnes transformades per
55 artistes, en presència d’artistes creadors, de Pascal Comelade i de Pere
Figueres.
Una hora abans, davant del Castellet, s’inaugurarà l’exposició “155 fotografies
per la llibertat” que serà exposada a sis llocs de la vila, realitzada per Jordi
Borràs – aquest fotoperiodista agredit a Barcelona per un policia que li va
trencar el nas – i per 42 altres fotògrafs professionals. Tot és impulsat pel
Comitè de Solidaritat Catalana. També podreu veure altres exposicions sobre
l’1 d’octubre i els esdeveniments de Catalunya. En parlarem més endavant.

L’anècdota de la setmana: la gendarmeria cerca Puigdemont
28/08/2018. La gendarmeria francesa confon Puigneró i Puigdemont.
https://www.radioarrels.cat/podcast/172/la-cronica-dopinio-de-joan-becat-del-dimarts-28-dagost-del2018

Per una vegada no són el Partido Popular o el PSOE espanyols que s’han
cobert de ridícul, sinó la nostra gendarmeria francesa. L’anècdota va passar a
la Universitat Catalana d’Estiu a Prada. Com que ja el primer dia corria el rumor
que el president Carles Puigdemont apareixeria en vídeo per donar la
benvinguda als participants per 50è aniversari de l’UCE, la gendarmeria de
Prada, per ordres dels seus superiors i del prefecte, ha telefonat diverses
vegades per saber quan Carles Puigdemont seria present a l’UCE. Se veu que
el volien arrestar en vídeo. Se van confondre la presència virtual i la presència
física. És ridícul, però belleu pensaven que cal ser prudents per si hi havia una
translació telepàtica.
La més grossa va passar el segon dia, on el conseller de polítiques digitals de
la Generalitat, Jordi Puigneró, va participar a una taula rodona sobre l’Estat
virtual. Al dinar institucional amb la direcció de l’UCE, amb el conseller
Puigneró, els dos bisbes i l’arquebisbe copríncep d’Andorra, se va presentar la
gendarmeria per arrestar el president Puigdemont. Autèntic! S’havien confós
Puigneró i Puigdemont! Se veu que estaven disposats a arrestar qualsevol
persona que se digui Puig... i altra cosa. El propi Jordi Puigneró va fer un twitt
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que deia: “Sembla una broma però és cert i molt penós. Ahir mentre assistia al
dinar institucional de la UCE de Prada de Conflent es va presentar la
Gendarmeria francesa buscant a en Puigdemont”. Lamentables i burros, els
nostres pandorres, i encara més els seus superiors i la prefectura que ha donat
ordres.
Deixant de banda el ridícul, en trec la conclusió que si el president Puigdemont
venia a França el capturarien i el lliurarien a la Guàrdia Civil espanyola, sense
passar davant d’un jutge, com fa 78 anys van lliurar el president Lluís
Companys als franquistes. Si hi havia un euroordre contra Carles Puigdemont i
s’arrestés, el caldria presentar davant d’un jutge francès, que decidiria, com ho
han fet a Bèlgica o a Alemanya. Però com que hi ha un conveni pensat per ETA
entre França i Espanya, hi hauria només una transmissió administrativa. És a
dir que se l’agafaria, no se li demanaria res i se’l lliuraria a la Guàrdia Civil a la
frontera. És realment lamentable i vergonyós per França que es pugui imaginar
la situació d’una detenció en el seu territori sense judici ni presentació a un
jutge i que es lliuri el detingut a una policia estrangera. Com a ciutadà,
m’ofensa.

El president Torra a Perpinyà
04/09/2018. Dels Dragons Catalans fins a la Casa de la Vila, el president Torra ha
visitat Perpinyà. https://soundcloud.com/radio-arrels/la-cronica-dactualitat-de-joan-becat-dimarts04-de-setembre-del-2018

Divendres el president de la Generalitat Quim Torra ha passat tot el dia a
Perpinyà on ha fet moltes visites. Va ser un èxit total. L’Indépendant ha resumit
el resultat amb un títol encertat: “Le président catalan fait le plein de soutiens à
Perpignan”.
Al matí la Casa de la generalitat havia convidat elegits i responsables
associatius. La sala era plena. El president Torra se va fer presentar tothom i
va parlar amb cada persona present. Com sempre era afable i se veia que
estava al corrent del que passava a Catalunya Nord. Entre molts altres hi havia
el batlle de Prats de Molló Claudi Ferrer, el de Vallestàvia Jaume Taurinyà i el
de Pesillà de la Ribera Joan Pau Billes, que va iniciar un manifest de suport als
presos polítics i exiliats, firmat per més de vuitanta batlles. En el seu breu
parlament el president Torra va agrair aquest suport, com també la solidaritat
que se va manifestar per l’1 d’octubre.
Va visitar després els estudis de Ràdio Arrels, on va prendre el temps d’un
interviu, l’escola de la Bressola i l’escola Arrels. Va anar a l’estadi dels Dragons
Catalans, a Gilbert Brutus, on va parlar amb el president del club Bernat
Guasch i se va fer fotografiar amb el capità de l’equip campiona d’Anglaterra,
Se sap que l’himne dels Dragons és Els Segadors. Els va convidar a presentar
la copa a la Generalitat quan vindran a Barcelona. Va anar també a l’USAP on
el va rebre el president Rivière.
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Va visitar el batlle de Perpinyà Jean-Marc Pujol a la Casa de la Vila, a la Plaça
de la Llotja i va dinar amb ell. Sembla que el va regirar com un mitjó. En efecte,
hem assistit en quatre dies a la conversió del batlle de Perpinyà, com Sant Pau
va tenir la revelació de la fé al camí de Damasc. Ara el senyor Pujol és pels
Dragons Catalans i, després de fer treure llaços grocs i de no voler una
bandera estelada al Castellet, ara porta un llaç groc a la seus americana.
Divendres va fins i tot firmar la petició de batlles nord catalans a favor dels
presos polítics. Benvingut sigui.
A la tarda el president Torra va visitar la presidenta del Consell Departamental
Hermeline Malherbe i ha pogut veure la banderola demanant la llibertat dels
presos que hi ha penjada al balcó de l’Hotel del Departament ja fa setmanes.
Ella n’és convençuda des de fa temps, no és una conversa. Després va assistir
i participar a la presentació de les 155 fotografies sobre el procés a Catalunya i
va anar a peu amb els manifestants fins a la Casa de la Catalanitat on va
inaugurar l’exposició “55 urnes per la llibertat”.
Tot ben rodó i una bona operació de relacions públiques, amb tothom a la
butxaca. Fins al punt que va desplaçar a la inauguració de Visa pour l’image
com a primera notícia als diaris.

Les exposicions Vis a Vis i les 55 urnes
04/09/2018. El president Torra inaugura les exposicions Vis a Vis sobre Catalunya.
https://soundcloud.com/radio-arrels/la-cronica-dactualitat-de-joan-becat-dimarts-04-de-setembre-del2018

El senyor Jean-François Leroy és irritat i ho diu de manera molt directa, per no
dir vulgar i violenta. És una decepció per una persona d’aquest nivell. Però la
gent és com és. A certs moments el fons sall a la superfície. Ell no volia
Catalunya al seu festival Visa pour l’image, i vet aquí que tothom en parla, qjue
és a la portada dels diaris i que hi haurà una desena d’exposicions dins la ciutat
i als voltants, sense comptar amb l’exposició artística de les 55 urnes per la
llibertat. A més, com hem dit, el president Torra ha vingut a Perpinyà el dia de
la seua inauguració per li fer la guitza i li robar la vedette, a ell que li agrada
tant. Sense comptar que el seu suport indefectible, el batlle de Perpinyà, festeja
amb l’adversari. Fins i tot L’Indépendant s’hi posa amb un títol “pleine page”
sobre la inauguració de Visa, que diu: “Visa pour l’image s’offre une polémique
d’anniversaire”. És exactament això.
Ja havíem evocat el menyspreu d’aquest senyor pel procés a Catalunya, que
segons ell no valia una exposició, i ara en té deu. Però en lloc de deixar còrrer,
insisteix i s’enfonsa encara més. Segons la premsa ha declarat: “J’ai vu sur un
site qu’on allait montrer des photos que VISA n’ose pas montrer. (...) C’est des
trolls! C’est des minables! d’une connerie!” És a dir que els catalans, els
catalanistes, els que escolteu, jo i els altres sem trolls, sem minables, sem
conys. Doncs té una bona opinió dels indígenes del país. Afegeix: “Parce que
sous prétexte qu’on est à 200 km, je me devrais de faire une expo?! Jamais
personne ne m’a imposer quoi que ce soit. Je n’ai jamais vu un Palestinien me

Joan Becat – Què passa a Catalunya Nord? Cròniques d’actualitat a Ràdio Arrels, 2014-2019

136
demander une espo sur Gaza! Ou un Tchétchène! Je le répète: ces photos de
Barcelone ne justifient pas une expo.”
Compara doncs la situació a Catalunya a la dels palestins de Gaza, que són
tancats i assetjats dins el seu territori, i a la situació de Txetxènia, que com
sabeu ha estat destrossada per l’exèrcit rus perquè volia ser independent. És
com Catalunya i Espanya. El govern espanyol no ha arribat a aquests extrems
però, salvant les diferències, crec que el senyor Leroy té una visió clara del que
passa i pot passar a Espanya. Suposi que espera que hi hagi morts per parlarne. Mentrestant hauria fet millor de callar.
A més ha afegit: “J’ai lu qu’Emmanuel Macron m’avait appelé pour m’interdire
de parler de la Catalogne! Je n’ai jamais eu Emmanuel Macron au téléphone, ni
Brigitte d’ailleurs, c’est des “fake news” comme dirait monsieur Trump.” Se
suposava que la decisió de no parlar de Catalunya era política. Doncs, parlant
ell de falses notícies de fet els hi dona peu i fa que, ara, molta gent que no ho
sabia s’ho creuran. El senyor Leroy és realment un gran comunicador.
L’exposició Vis a Vis és de 42 periodistes a sis llocs de Perpinyà i Pesillà de la
Ribera, i la de les 55 urnes, que heu d’anar a veure. Teniu tot el mes de
setembre. Vos recomani d’anar a veure l’exposició de les urnes. És d’una
bellesa i d’una força increïbles. Hi podeu anar cada dia de les 9 del matí a les 5
de la tarda, i podreu comprar el llibre per 25 euros. Tot va a la caixa de
solidaritat.
El nom Vis a Vis és especialment ben trobat. Textualment, vis a vis és cara a
cara, i ho són les exposicions sobre Catalunya i les de Visa pour l’image. A la
mateixa ciutat se miren l’una l’altra. Però si ajunteu el primer “vis” a la “a”, i
pronuncieu a la catalana fa “Visa bis”, és a dir un segon Visa. Hi ha un altre
significat pels que venen del sud: a Espanya i a Catalunya un vis-a-vis és el
parloir de les presons on els presoners parlen al seu visitant separat per un
vidre, cadascú de banda i banda. És també una manera de recordar que hi ha
presos polítics. Realment, pensi que ho heu d’anar a veure.

Debat sobre Catalunya a Perpinyà
11/09/2018. Dos diputats europeus de la Plataforma de diàleg UE-Catalunya
animen una conferència-debat a Perpinyà. https://www.radioarrels.cat/podcast/175/lacronica-dactualitat-de-joan-becat-dimarts-11-de-setembre-del-2018

Dijous passat he assistit a una conferència-debat interessant a la Casa de la
Generalitat de Perpinyà, organitzada pel Comitè de solidaritat amb els presos
polítics catalans, amb dos diputats europeus, un català i una francesa. Josep
Maria Terricabras ha parlat del paper de la “Plataforma de diàleg UECatalunya” on participa una quarantena de diputats, aquests que va visitar els
presos fa dos dies. Ha confirmat que Pedro Sánchez era una persona
absolutament desinformada sobre Catalunya, cosa que no deixa de ser
preocupant.
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Marie-Pierre Vieu és de l’Alt Pirineu. Va subratllar la situació esquizofrènica
d’Europa que demana que el seu parlament voti a tot moment mocions sobre
els drets de l’home a Amèrica del Sud, a Xina, etc., i no respecta els drets de
l’home a casa seua. No és millor a França on, a una entrevista on ella
preguntava sobre la situació a Catalunya, el primer ministre li ha contestat que
eren terroristes. Estem ben servits i hi ha feina per fer. Va subratllar que la
qüestió catalana és cada vegada menys una qüestió de política espanyola per
ser una qüestió europea. Pensa que no se podrà evitar un referèndum i que la
qüestió se resoldrà per majories.
L’exposició de les 55 urnes és un èxit, amb molts visitants. La pressió exercida
sobre Visa pour l’image és tal que el senyor Leroy se va veure obligat a
organitzar un debat sobre l’1 d’octubre i el procés català a Palau de
Congressos de Perpinyà, amb periodistes catalans i dues corresponsals
estrangeres a Barcelona, una italiana i una alemanya. Hi he trobat a faltar un
francès i un espanyol. Hi participava Jordi Borràs, que va ser agredit al carrer
per un policia espanyol que el va apallissar i trencar el nas. El moderador Pere
Becque va dir que havia tingut “quelques désagréments”. No, Pere, no. Calia
dir clarament que li havien trencat la cara, en sentit propi, i que a Barcelona la
policia i els manifestants unionistes persegueixen i fan violència als periodistes
catalans. Suposi que la majoria de la gent present i els periodistes de Visa no
ho sabien. Els hi calia dir.
En la seua intervenció Jordi Borràs va dir que entre setembre i desembre 2017,
en les manifestacions anti-independentistes, que hi participen sempre
ultradretans i gent violenta, s’havien comptabilitzat 140 agressions, trenta de
les quals eren contra periodistes que eren periodistes catalans de TV3 o de les
ràdios o que havien confós amb ells. És fins al punt que els periodistes de TV3
que cobreixen aquestes manifestacions no porten cap identificació a la càmera
per no ser agredits. No se fa respectar la llibertat de premsa a Espanya.
La corresponsal alemanya va ser molt interessant. Va dir que l’opinió pública
alemanya va ser primer hostil a Catalunya, car hi veia una desestabilització
d’Europa i un nacionalisme que associava per principi amb la violència, quan
per aquesta opinió el nacionalisme d’Estat era patriotisme. Ara la opinió pública
és en general favorable a Catalunya. El moviment català sorprèn molt, car és
proeuropeu, quan molt Estats membres no ho són, car és un moviment pacífic,
cosa que trenca amb l’esquema nacionalisme-violència, car és un moviment
relacionat amb el respecte dels drets democràtics i de l’home. Ara, hi ha a
Alemanya i a tot Europa, a cada redacció, un periodista especialitzat sobre
Catalunya. El diari Der Spiegel ha passat tres articles sobre Catalunya el 2013,
i ja al setembre d’enguany són seixanta articles publicats.
Passa el mateix a Itàlia, on l’opinió és molt sensible a l’angle democràtic i al
tema dels presos polítics. Encara que ho neguin els Estats, el tema català és
un tema europeu i un símbol de la lluita democràtica.
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L’ambaixador d’Espanya i el batlle de Perpinyà
18/09/2018. L’ambaixador d’Espanya a França retreu la rebuda del president Torra
al batlle de Perpinyà, que li dona una lliçó de democràcia.
https://www.radioarrels.cat/podcast/176/la-cronica-dactualitat-de-joan-becat-dimarts-18-de-setembredel-2018

Crec que és el tema gros de la setmana. L’escàndol va esclatar dijous passat.
L’ambaixador d’Espanya a París ha escrit una carta al batlle de Perpinyà JeanMarc Pujol on li retreu d’haver rebut a l’ajuntament el president de la Generalitat
Quim Torra i de portar un llaç groc al seu vestit. Diu també que el president
Torra era “inconstitucional”, cosa que és falsa car va ser regularment elegit per
una majoria de diputats, ells mateixos elegits en unes eleccions convocades i
controlades pel propi govern de l’Estat espanyol. No hi ha més legítim que el
president Torra. Explica també que no hi havien presos polítics i que no calia
posar en dubte la independència de la justícia espanyola. Supèrbia i
imperialisme.
La resposta del batlle Jean-Marc Pujol va ser clara i digne. Va escriure i
declarar: “Depuis quand les élus des collectivités territoriales (françaises)
doivent-ils se justifier auprès de l’Espagne?”. Afegeix: “Pour moi, Quim Torra a
été élu démocratiquement et je ne vois pas pourquoi on devrait m’influencer sur
le sujet. Il s’agit d’une ingérence déplacée.” Té tota la raó i el feliciti per la lliçó
pausada i ferma que dona a l’ambaixador espanyol.
La qüestió va pujar d’un grau quan aquest ambaixador va ser convidat el
divendres a explicar-se a France-Info. Podeu escoltar l’interviu integral a
internet, com ho he fet. Aquest poc eixerit d’ambaixador s’ha enfonsat encara
més. Ha tornat a repetir el que deia en la seua carta i, collat pel periodista, ha
repetit cinc vegades que Espanya era una democràcia i que no se podia dubtar
de la independència de la justícia espanyola. Ho ha dit tantes vegades que per
tothom, ara sí que hi ha un dubte, que ell ha confirmat.
Quan se li retreia d’intervenir prop d’un elegit de la República – a França
tothom fa pinya quan hi ha intervencions estrangeres – l’ambaixador va dir: “Jo
faig la meua feina com a ambaixador, i ell fa la seua com a batlle de Perpinyà”.
Això vol dir, si ho entenc bé, que el batlle Jean-Marc Pujol feia el que havia de
fer rebent el president Quim Torra i que ell, ambaixador d’Espanya a França,
tenia com a feina d’intervenir dins els afers interiors d’un Estat estranger.
Realment, l’han triat poc llest, poc eixerit.

Les 55 urnes per la llibertat
18/09/2018. Èxit de l’exposició “55 urnes per la llibertat”.
https://www.radioarrels.cat/podcast/176/la-cronica-dactualitat-de-joan-becat-dimarts-18-de-setembredel-2018

L’exposició “55 urnes per la llibertat” ja ha rebut milers de visites, és un rècord
absolut a Perpinyà i no és acabat car se quedarà fins al 25 de setembre. L’heu
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d’anar a veure a la Casa de la Catalanitat, l’edifici dels antics arxius. És
realment interessant i us sorprendrà.
L’exposició serà a Barcelona a l’octubre i al novembre, al Centre Arts Santa
Mònica, a baix de les Rambles, prop del museu de les Drassanes i de l’estàtua
de Colom, que com sabeu ensenya amb el dit la direcció oposada a Amèrica,
on va finalment anar. Com voleu fer confiança a una persona que s’equivoca
d’aquesta manera?
És molt fàcil d’anar-hi car és molt cèntric. Hi ha tocant l’estació de metro
Drassanes. La inauguració serà precisament l’1 d’octubre. Segur que tindrà un
gran èxit de públic a Catalunya. Serà un dels moments de la tardor. El Comitè
nord català de solidaritat amb els presos ha encertat la seua aposta.

La manifestació Sem Catalunya Nord
13/11/2018. La manifestació “Sem Catalunya Nord. Fem Països Catalans” va tenir
molt èxit i participació, del nord i del sud. https://www.radioarrels.cat/podcast/184/la-cronicadactualitat-de-joan-becat-dimarts-13-de-novembre-del-2018

La manifestació de dissabte tenia per lema (Sem Catalunya Nord. Fem Països
Catalans”. Va ser una gran manifestació amb, segons s’ha publicat, deu mil
participants. És que, a més del dos o tres mils que hi ha habitualment entre
gent de Catalunya Nord i alguns veïns del sud, que per nosaltres és molt,
aquest any l’ANC i diferents grups i xarxes independentistes de Catalunya van
fer circular la veu amb missatges per les xarxes socials d’anar a Perpinyà. De
tot Catalunya se van organitzar autocars i cotxes per participar-hi.

La capçalera de la manifestació de Perpinyà, il·lustració de l’article “Deu mil persones es
manifesten a Perpinyà pels Països Catalans” (font: vilaweb,10/11/2018).

Se volia donar les gràcies a la gent de Catalunya Nord, als valents que havien
permès la votació pel referèndum de l’1 d’octubre del 2017 amb la recepció i el
trasllat de les urnes, i al centenar de batlles que han pres posició a favor dels
presos polítics. El seu eslògan era “Omplim Catalunya Nord”, com s’havia fet al
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desembre passat amb “Omplim Brussel·les”. No sé si van omplir el país, però
us puc assegurar que la manifestació va omplir la Plaça de Catalunya, el
Bulevard Clémenceau, els vorals de la Bassa i tot el centre de Perpinyà, que
desbordava de gent i de senyeres.
Vaig parlar amb gent de Tàrrega, prop de Lleida, de Barcelona i d’altres llocs,
que havien pagat el seu autocar i menjat un entrepà per manifestar la seua
solidaritat amb nosaltres i el seu agraïment. L’Elisenda Paluzie, la presidenta
de l’ANC, i Marcel Mauri, el vicepresident d’Òmnium Cultural, van llegir dues
cartes escrites per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Tot plegat, un gran moment.

Interviu de Carles Puigdemont
27/11/2018. En un interviu a L’Indépendant, Carles Puigdemont analitza els fets
d’octubre 2017 i la situació actual. https://www.radioarrels.cat/podcast/196/la-cronicadactualitat-de-joan-becat-dimarts-27-de-novembre-del-2018

Carles Puigdemont ha atorgat un llarg interviu a un periodista de l’Indépendant,
que se va desplaçar a Waterloo. Un títol en portada aquest dissabte: “Carles
Puigdemont: notre combat, la démocratie”, i dues planes a l’interior amb quatre
fotografies. Els nord-catalans continuen sent ben informats.
El president hi reafirma el que explica sense cansar-se a la premsa
internacional que el va a veure dia rere dia. Insisteix sobre la situació dels
presos polítics, “une honte pour l’Europe et elle dérange les démocraties
européennes”. A una pregunta sobre una eventual amnistia contesta que no
han comès cap crim i no té sentit aministiar-los. L’absolució i treure les
acusacions són “la seule chose acceptable car il n’y a pas eu rébellion”.
Només un referèndum acordat amb Espanya, amb en preliminar l’acord sobre
els diferents escenaris del post-referèndum, com França ho ha fet per Nova
Caledònia, podria substituir l’1 d’octubre del 2017, que per ell queda doncs
vàlid. Reconeix que no proclamar la República el 10 d’octubre va ser un error,
car el govern espanyol els va enganyar: “Ils savaient que la voie du dialogue
était ouverte de notre côté. J’ai respecté cet engagement, pas eux. C’était un
piège”. Demostra allavontes molta frescor. Ara són més conscients de la realitat
i han posat més seny. Mon pare me deia, quan eri jove i que me’n passava
una: “N’hi ha que neixen eixorits, i d’altres que se’n fan”. Veig que passa el
mateix al més alt nivell de la política.
Se li pregunta per l’inefable Manuel Valls i Carles Puigdemont li talla un vestit
nou: “Le catalanisme politique est scrupuleusement lié à la démocratie, aux
droits civils et à la culture. Ce qui n’est pas le cas du parti qui lui a donné
soutien, Ciutadanos, qui est la formation la plus ultranacionaliste espagnole”.
És el que sabem des de l’estiu passat, quan Manuel Valls va ser convidat per
aquest partit a les seues manifestacions.
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Novetat al sud, sembla que Manuel Valls se transforma en una tête de turc a
les emissions televisades de l’estil dels Guignols. Benvingut al panorama
humorístic català.

La batalla de Perpinyà ha començat
09/04/2019. Amb un sondeig publicat per la premsa ha començat la batalla de les
eleccions municipals a Perpinyà. https://www.radioarrels.cat/podcast/297/la-cronica-dactualitatde-joan-becat-dimarts-09-dabril-de-2019

Tenim un any per parlar-ne, però ja comença. Ja l’any passat havíem notat
algunes preses de posicions. Curiosament no són els polítics, sinó que són els
diaris qui han donat el tret de sallida. S’han fet sondejos arreu de França a les
ciutats mitjanes i grans per les futures eleccions municipals. El sondeig de
Perpinyà l’ha publicat L’Indépendant.
Cap sorpresa. El Rassemblement National seria primer, amb una mica menys
de percentatge que de costum. Ja l’allavontes Front National era primer la
darrere vegada i també la d’abans, però mai fins ara ha guanyat. Les llistes
Jean-Marc Pujol i Romain Grau són al frec a frec i perdrien totes dues, llevat
que se posin juntes a la segona volta. Les llistes d’esquerres són nombroses.
Totes volen la unió i ningú no té ganes de fer-la, llevat que sigui darrere seu.
Per tant són totes condemnades si continuen com ara. Recordem que són les
esquerres qui han facilitat l’elecció de Louis Aliot com a diputat. Res no priva
que facin el mateix, com burros, a Perpinyà.
El sistema electoral és molt particular. Cal arribar a 10% per passar al segon
torn i cal arribar a 5% per poder barrejar dues llistes que voldrien fusionar. Per
sota de %, res, cap possibilitat: és el que pot passar per una, dues o totes les
llistes d’esquerres. Tal com és ara és molt possible que cap no passi a la
segona volta. Evidentment les llistes Jean-Marc Pujol i Romain Grau podran
fusionar per la segona volta. Ara bé si hi ha una triangular a la segona volta, tot
és possible, fins i tot de tenir Louis Aliot com a pròxim batlle de Perpinyà. Ja
veurem més endavant. En tot cas la batalla de Perpinyà ha començat. Fins ara
pocs moviments i moltes trinxeres.
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La llengua i el patrimoni
La Casa dels Països Catalans
25/09/2014. A la universitat de Perpinyà és la seu dels Estudis Catalans, com
també de l’APLEC, de l’UCE i de la delegació de l’IEC, la nostra acadèmia de la
llengua. S’explica com es va poder realitzar i acabar.

Aquesta casa és a la universitat, al Camí de la Passió Vella, just en front del
gran pàrking que hi ha. És la seu dels Estudis Catalans, i hi tenen també seu
l’APLEC, l’UCE i una delegació de l’IEC, la nostra acadèmia de la llengua. Si
teniu a casa el calendari de Terra Nostra d’enguany, hi ha la seva foto a la
pàgina del mes de juny.
Es va fer en diverses etapes, la darrera i la més grossa fa pocs anys, quan es
va acabar. Va ser tota una epopeia, una aventura.
La primera fase, un petit edifici tocant al Camí de la Passió Vella, situat sobre
un terreny de l’IUT incomunicat amb la part central del campus, va ser
finançada en totalitat per l’ajuntament de Perpinyà l’any 1985, a iniciativa
personal del seu batlle Pau Alduy.
Com havia passat pel primer lloc de treball de català, que havien robat, i com
passarà a diverses ocasions, jugant amb llurs relacions polítiques i sindicals, un
centre d’estudis de lletres se’n va fer atribuir la meitat pel president de la
universitat. Es van poder recuperar aquests locals uns anys mes tard quan
aquest centre va obtenir locals més amples en un altre edifici.
El pati de la Casa dels Països
Catalans el 2008, any de la seva
inauguració (foto J.Becat)

A continuació el segon edifici de la Casa, una mica mes gran, es va edificar
l’any 1987, amb finançament del Consell Regional. La seva realització va trobar
dificultats dins la universitat: primer la presidència va intentar desviar els diners
i, després, volia afectar els locals a altres serveis. Per evitar aquesta nova
espoliació,l’interior de l’edifici va quedar inacabat durant molts anys i,
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mentrestant, utilitzat pels estudis catalans, fins que va canviar la direcció de la
universitat.
Els dossiers de demanda de subvencions i el projecte emanaven d’una
associació de suport presidida per Lluís Lliboutry, els Amics dels Estudis
catalans a la Universitat de Perpinyà.
Als anys 2000, per la última etapa, la més grossa, el finançament prové de la
Unió Europea (INTERREG), de l’Estat (contracte Estat-regió) i de les
col·lectivitats territorials: Consell Regional, Consell General, Vila de Perpinyà.
Us diré ara com es va fer una casa que no havia d’existir.
Vaig presentar el projecte de Casa dels Països Catalans a la universitat, que el
va acceptar però no el va presentar, actitud de bloqueig que ha passat alguna
vegada quan es tracta dels estudis catalans. Com que els projectes d’interès
regional o transfronterers poden ser proposats pels elegits quan són útils per a
la població que representen, vaig anar a veure el president del Consell General,
Cristià Bourquin. El projecte li va agradar, ja que era favorable al català, i el va
fer seu. És ell qui ho va proposar i no pas la Universitat, i és el Prefecte de
Regió que el va integrar dins el contracte Estat-Regió.
Després que l’Estat i les col·lectivitats territorials hi posin subvencions, la Casa
dels Països Catalans va beneficiar d’una ajuda europea, en el marc d’un
projecte entre Perpinyà i Lleida. Resumint, tenim aquesta Casa car ho va
moure tot Cristià Bourquin, president del Consell General, i que ho va acceptar
l'Estat, i no pas la Universitat, que en beneficia avui dia
Tot era a punt i acceptat el 2002, com acabi d’explicar, i és només el 2007 que
va començar realment la realització. Havien passat cinc anys car era bloquejat
una altra vegada per la universitat. I una altra vegada ho va impulsar Cristià
Bourquin, ajudat aquest cop per la Generalitat de Catalunya, allavontes
presidida pel seu amic Pasqual Maragall.
Com que res no es feia, en lloc de delegar la seva representació al consell
d'administració de l'IFCT - se’n deuen recordar els que eren presents, Miquela
Valls, Alà Baylac, Domènec Bernardó, Marcel Mateu o Ramon Gual -, ell va
venir personalment i va demanar tranquil·lament i fermament al vicepresident
de la Universitat Michel Cadé per quina raó el projecte no havia començat, tot i
que tenia el finançament des de feia cinc anys i, com aportador al projecte, va
exigir que es fes. El representant del President de la Generalitat va indicar pel
seu cantó que els treballs d'un edifici semblant a Lleida, construït amb el mateix
INTERREG que la Casa, eren acabats des de feia dos anys i que si la Casa no
es feia, atacaria judicialment la Universitat per incompliment.
El miracle va tenir lloc, la nova presidència de Jean Benkhelil va fer el
necessari i la Casa es va poder inaugurar un any i mig després.
És a dir que, tant els primers edificis com l’acabament es deuen a les
associacions catalanes i a les nostres col·lectivitats territorials, amb tres polítics
que vull destacar: Pau Alduy que va iniciar el primer edifici, Lluís Lliboutry que
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va fomentar els següents i Cristià Bourquin que va desenvolupar i acabar la
Casa dels Països Catalans.
Quan hi anireu, sigueu benvinguts a casa vostra, car l’hem pagada entre tots.

La doctrina de l'IGN
17/11/2014. Per sis mapes dits de randonnées de l’IGN els noms són ben escrits
en català. S’aclareixen les instruccions d’aquest organisme d’Estat que
afavoreixen les correccions dels mapes en servei.

Si mireu de prop els mapes de l’IGN, aquests mapes blaus plegats a escala de
1:25.000, dits cartes de randonnées, que utilitzen els excursionistes, la gent
que fa caminades, veureu que per un munt d’ells els noms són ben escrits en
català.
És el cas dels mapes de Perpinyà, de Banyuls de la Marenda, de Ceret, de
Prada, de Cerdanya i de Capcir, dits de Font-romeu i de Montlluís. Mes n’hi han
dos que tenen encara els noms del territori i dels còrrecs mal escrits, els de
Tuïr i del Canigó.
Doncs us ho expliqui. Des de fa exactament trenta anys, és a dir des del 1984
l’IGN, l’Institut Geogràfic Nacional, aquest organisme oficial francès amb seu a
París, doncs fa trenta anys que l’IGN corregeix els seus mapes cada cop que
els torna a fer i hi posa una grafia catalana correcta, amb una excepció: els
noms dels municipis, perquè són els sols a tenir una forma oficial. És així.
Vos cal saber que únicament aquests tenen forma oficial: tots els altres noms
no són oficials, que siguin al cadastre o als panells de les rutes. Per tant se
poden canviar i corregir a n’importa quin moment. Així ho fa l’IGN i també el
servei del cadastre de Perpinyà.
Perquè els noms eren mal escrits i ho són encara massa sovint? Doncs perquè
els primers mapes o plans cadastrals, al segle XIX, van ser fets per gent que no
coneixia la llengua del país. Observem que malgrat tot, en general, no van
traduir aquests noms: a la seva manera els van respectar, car van fonetitzar a
la manera francesa els noms catalans, com era el costum allavontes. Per
exemple les catalanades d’Un Tal, que probablement coneixeu o que n’heu
sentit a parlar, van ser escrites d’aquesta manera, fonèticament.
Quan corregim un cadastre, sovint me diuen: ”vous mettez les noms français en
catalan”, per exemple el “Boulouna” de Sant Feliu d’Avall, que escrivim Volonar,
o la “Couloumine”, que cal escriure Colomina. I jo els hi dic que no, que en
cada cas els dos noms són catalans, amb la diferència que el primer és mal
escrit i el segon ben escrit. En efecte, què és un “Boulouna” o una
“Couloumine” en francès?
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Al Capcir, a Formiguera, un
extracta del mapa de l’IGN de
Font-romeu, a 1:25.000, (edició del
2003)

Quina és la doctrina de l’IGN? Doncs que cal respectar els noms perquè són
patrimoni de tots i de França, i que els cal escriure correctament, és a dir pels
noms catalans amb una grafia catalana. És la feina remarcable que fan des de
fa temps, cada cop que poden. Al final, tot serà corregit i ben fet. Dit d’una altra
manera, és perquè sem a França que cal escriure els noms en català. L’IGN
dóna l’exemple.

El SIOCCAT
10/03/2015. Se presenta el Sindicat intercomunal per a la promoció de l’occità i del
català, que reagrupa més de cent minucipis i realitza actuacions concretes.

SIOCCAT és l’acrònim, l’abreviació del Sindicat intercomunal per a la promoció
de l’occità i del català. És una excel·lent iniciativa, tant pel seu programa
d’acció com pel fet que reuneix tota Catalunya Nord, la part catalana com la
part occitana, el Fenolhedés. El SIOCCAT és presidit per Francis Manent, el
batlle de Sant Andreu, que en va ser el promotor amb un grup de batlles
favorables al català. Ell va ser conseller pedagògic de català per a
l’ensenyament primari, quan va començar aquesta possibilitat fa més de trenta
anys.
El SIOCCAT reagrupa avui dia més de cent municipis, és a dir prop de la meitat
dels del país. Dins el comitè de gestió trobem Jean-Pierre Fourlon, el batlle de
Caudièrs del Fenolhedés, Jaume Taurinyà, de Vallestàvia, Joan Jaume
Fortuny, de la Guingueta, i també Rodès, Talteüll, Tuïr, el Soler, Bages,
Cabestany, Maurí, Pesillà, Estagell, Pollestres i molts altres.
Com toca a elegits municipals, tenen un programa molt pragmàtic, que podreu
veure al seu portal a internet, obert a l’octubre del 2014. Va dirigit als municipis
adherents i a tots els altres que vulguin fer coses pel català. Us en donaré
alguns exemples.
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Informen sobre tot el que ja se pot fer legalment en català i en occità, i que tot
sovint no se fa, per aprehensió o per desconeixement. Per exemple els actes
oficials bilingües, on donen models de convocacions de consells municipals,
certificats de residència, actes de naixement o de defunció, publicació de
casaments i actes de casament, etc. Donen models d’encapçalaments de
cartes i documents, d’avisos, de cartells de festes, de panells i de retolacions,
etc. També estan organitzant cursos de català per a elegits i personal
municipal, i volen afavorir l’ensenyament del català a les escoles primàries del
municipi.
Un carrer de Vinçà, on
tota la Vila té la retolació
només en català (clixé J.
Becat)

Ja se sabia que hi havia molts municipis favorables al català. Personalment he
ajudat setanta dos municipis a posar els noms del seu cadastre en català, i
molts altres ho demanen. He constatat també que vuitanta i un vilatges i viles
tenen els noms dels seus carrers en català, i d’altres ho estan preparant.
Mes la cosa nova és que se posin junts per ser més eficaços, per fer més força
i animar-se entre ells. Si us esteu en un dels municipis membre del SIOCCAT,
podeu ser orgullosos dels vostres elegits i els heu d’ajudar. Si no és el cas,
aneu a veure’ls per que se’n facin membres.

Un diccionari occità-català
05/06/2015. Se presenta el remarcable diccionari occità provençal-català de Joan
Daniel Bezsonoff, amb les entrades acompanyades de citacions literàries.

Us vull presentar el remarcable diccionari occità-català de Joan Daniel
Bezsonoff, que acabar de sàller, el diccionari, no el Joan Daniel. És publicat per
l’editorial Llibres de l’Índex i s’indica que ha Estat revisat per Idali Vera. Els dos
són professors de català a Catalunya Nord, de les noves generacions que són
el nostre futur.
Ja se coneixia, pels seus articles i ressenyes d’obres occitanes en les revistes
catalanes, que Joan Daniel Bezsonoff era interessat, per no dir apassionat per
la literatura occitana. Se li notava. Ara bé, fer un diccionari rigorós, de milers i
milers de mots, amb les seves referències i acompanyats de citacions on la
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paraula se troba en situació, és tota una aventura, una cursa de llarg
recorregut. Joan Daniel Bezsonoff és un dels més bons autors nord-catalans,
confirmat, aquí com a Barcelona, que personalment aprecii molt. Mes aquest
cop m’ha impressionat de debó, “il m’a bluffé” com diuen els joves d’ara.

La portada del diccionari de Joan Daniel Bezsonoff

Aquest diccionari és centrat sobre l’occità provençal però segueix la grafia
clàssica, és a dir la que generalment s’admet. Però tot i que recull
sistemàticament el vocabulari occità provençal, és a dir la variant parlada a
Provença i a la vall del Roine, per no caure en el localisme, incorpora mots lèxic - de les altres variants occitanes, indicant la seva procedència:
llenguadocià, gascó, llemosí, alvernès o alpí, és a dir del Delfinat.
Cal saber que l’occità, com el català i totes les llengües parlades en un territori
ample - la meitat sud de França per l’occità, vuit cents quilòmetres de nord a
sud pel català -, doncs tots tenen variants regionals, amb pronúncies un poc
diferents i en part un vocabulari particular.
En el cas del català fa un segle que hi ha una acadèmia, l’Institut d’Estudis
Catalans, que ha fet una norma escrita comuna que totes les variants poden
utilitzar. És la norma elaborada sota la direcció de Pompeu Fabra, que per això
es designa sovint com el pare de la llengua catalana.
En el cas de l’occità les variants són més diferenciades i, per falta d’un consens
o d’una acadèmia reconeguda com a tal i integradora de tota l’àrea, hi ha
encara grafies dissidents que fan un gran dany a la llengua i al seu
ensenyament. Per això la feina de Joan Daniel Bezsonoff és coratjosa a més
de remarcable, car aplica el mètode que ha fet tan servei al català a una
llengua germana, l’occità.
Els mots del diccionari són acompanyats de citacions literàries, amb la seva
traducció en català, traduccions molt encertades, on se veu que el qui tradueix
és ell mateix un autor literari.
Recomani aquest Diccionari occità-català de Joan Daniel Bezsonoff, que
trobareu a la Llibreria Catalana, a can Coste-Torcatís o a altres llocs. Serà útil a
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tots els catalans del nord per entendre millor els nostres veïns occitans i,
sobretot, a tota la gent del Fenolhedés que tindran un diccionari de butxaca
molt còmode i fiable de la seva llengua.

L'Institut d'Estudis Catalans, l’acadèmia de la llengua catalana
23/06/2015. L'Institut d'Estudis Catalans ès la nostra acadèmia de la llengua catalana.
S’evoquen alguns punts de la seva trajectòria i la presència de nord-catalans..

Evocarem alguns punts de l'Institut d'Estudis Catalans, la nostra acadèmia de
la llengua catalana. L’Institut d'Estudis Catalans és doncs l’acadèmia nacional
de Catalunya i dels Països Catalans, com hi ha l’Acadèmia Francesa i l’Institut
de França pels països francòfons, o la Reial Acadèmia Espanyola a Espanya.
L’Institut d'Estudis Catalans va ser creat l’any 1907, fa més de cent anys, per
Enric Prat de la Riba, president de la Diputació de Barcelona i després de la
Mancomunitat de Catalunya, la primera estructura política de la Catalunya
contemporània.
El nom reflecteix les preocupacions de l’època, car calia treballar la
catalanística, és a dir els estudis i recerques sobre el català i Catalunya, el país
i la seva història, que les universitats de l’època, castellanitzades, no feien.
També se tractava de fixar la llengua catalana amb una norma comuna, com
per qualsevol llengua de cultura moderna. D’aquí doncs aquest nom d’Estudis
Catalans, que avui dia pot fer confondre la nostra acadèmia amb un centre
universitari.
L’Institut d'Estudis Catalans té cinc seccions. La secció d’història i arqueologia
va ser la primera. Al cap de pocs anys se van crear la secció filològica, és a dir
d’estudi de la llengua, i la secció de ciències. Més recentment aquesta darrera
es va subdividir i es va crear la secció de filosofia i ciències socials.
Entre els primers membres, els primers acadèmics, trobem Josep Puig i
Cadafalch, arquitecte i historiador, que participarà a moltes restauracions
d’edificis romànics, i Pompeu Fabra, que dirigirà la realització d’una gramàtica
moderna i del diccionari que tothom coneix. Hi havia també Antoni Maria
Alcover, Joan Maragall i Àngel Guimerà.
Si hi havien membres de les Illes Balears i del País Valencià, durant molt de
temps no s’hi va elegir cap membres numerari, és a dir titular, de Catalunya
Nord. Mes hi va haver membres corresponents. El primer va ser Jean-Auguste
Brutails l’any 1916. No era català però era arxivista a Perpinyà. Cal esperar
l’any 1945 per veure entrar com a membres corresponents Amadeu Pagès,
especialista d’Ausiàs March, Josep Calmette i Joan Amade. Més tard seran
corresponents Pierre Fouché, Esteve Canal i Josep Sebastià Pons. El primer
membre titular nord català accedirà a l’Institut d’Estudis Catalans només el
1991 i el segon el 1993.
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La seu de l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona (font: IEC)

L’Institut va entrar a la Unió Acadèmica Internacional l’any 1923, just després
de la seva creació. Aquesta Unió té seu a Brussel·les i reagrupa les acadèmies
nacionals de més de seixanta Estats. S’ha de sapiguer que una acadèmia
espanyola hi van entrar després, presentada per l’IEC. Aquest gest generós no
li va merèixer agraïment a Espanya ja que, uns anys més tard a l’època
franquista, l’acadèmia espanyola va demanar l’expulsió de l’IEC de la Unió
Acadèmica Internacional. Per sort, les altres acadèmies no ho van acceptar i
l’IEC, prohibit a l’Estat espanyol i reunint-se dins la clandestinitat, va continuar
enviant un representant a les reunions a Brussel·les.
Evidentment, amb la democràcia i el retorn de l’Institut d'Estudis Catalans dins
els edificis que se li havien confiscats, tot tornarà a entrar dins la normalitat, fa
quaranta anys.

La nova Llotja de Mar
17/01/2017. Un projecte vell de més de trenta anys es farà aviat: la Llotja de Mar
de Perpinyà serà un lloc d'informació turística i no un vulgar fastfood.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronica-del-10012017?in=radio-arrels/sets/cronicadactualitat-joan-becat

L'ajuntament de Perpinyà vol instal·lar una oficina de turisme a la Llotja de Mar,
com ha sallit a la premsa. Al·leluia ! Només ha calgut esperar trenta dos anys
per aquesta bona iniciativa. Us ho expliqui. Se tracta d'instal·lar un lloc
d'informació turística al mig del Perpinyà històric, en un edifici remarcable d'estil
gòtic català.
Recordaré que la Llotja de Mar, simbolitzada per la nau de ferro que hi ha a dalt
i a l'angle de l'edifici, és una de les quatre llotges catalanes, amb València,
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Barcelona i Palma, totes semblants. S'hi feien negocis per tot el Mediterrani
amb vaixells, carregaments i mercaderies. El famós retaule del museu Rigau,
inicialment a la Llotja mateixa, la representa amb la mar al seu peu i vaixells
mercants navegant. És evidentment un símbol per mostrar la vocació marítima
de Perpinyà. Els seus ports eren les platges tot al llarg de la costa, Cotlliure i
Portvendres.
La Llotja de Mar de
Perpinyà i el famós Café de
France a la post-guerra, fa
més de seixanta anys (Foto
Yvon, eklablog.com)

Recordaré també que Catalunya era una de les grans potències marítimes del
Mediterrani i que el Llibre del Consolat de Mar, que regulava el dret marítim a
tot el Mediterrani va ser escrit pels catalans, fent la síntesi de totes les normes
locals de les ciutats mercants d'aquesta mar.
Ja a l'inici dels anys 80, quan el concessionari del Café de France va ser a un
dit de la fallida, hi va haver una campanya per que no s'hi instal·li un Quick. Un
humorista catalanista va proposar de posar-hi un "pa amb tomata català ràpid".
De fet es va fer uns anys després a Barcelona amb el Pans and Company, que
us recomani. Pere Ponsich va proposar de fer-ne una vitrina de les produccions
i coses del país. És el que es proposa de fer ara l'ajuntament

La gramàtica de la llengua catalana
04/04/2017. La Gramàtica de L’IEC inclou la totalitat de la llengua i considera cinc
grans dialectes, dels quals el rossellonès. Els mestres que sabran el que poden
utilitzar. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-04042017

S’acaba de publicar, a la tardor del 2016, la Gramàtica de la llengua catalana,
de l’Institut d’Estudis Catalans, la nostra acadèmia.
Va ser presentada la setmana passada a la Casa de la Generalitat pel
president de l’IEC Joandomènec Ros i per dos membres de la secció filològica,
simbòlicament tots dos de la perifèria. Un és de la Franja de Ponent, de la
Ribagorça, i l’altre del País Valencià, de Castelló de la Plana. Han vingut a
presentar la gramàtica a l’altra perifèria, la del nord. No van ser doncs
barcelonins que presentaven el conjunt de la llengua. Ha trigat vint anys a ser
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preparada. Ja era hora, perquè la gramàtica de base, que ha servit a tothom,
feta pel mestre Pompeu Fabra, va ser publicada l’any 1918, doncs fa cent anys.
Era una gramàtica d’autor, no era col·lectiva car Pompeu Fabra l’havia feta ell
sol, no l’Institut d’Estudis Catalans. No la va discutir amb ningú. És un geni, ha
servit fins ara. Hi va haver reedicions. La darrera, amb el retorn de la
democràcia, la va fer el propi Institut, cosa que va fer creure que era la
gramàtica oficial de l’IEC.
Han sortit altres gramàtiques, recentment. La d’Antoni Badia i Margarit, de l’any
1994. Pere Verdaguer en va fer una. Totes gramàtiques d’autors, amb llur punt
de vista, que sovint no abraçaven la totalitat de la llengua. La de Badia i
Margarit o la de Pompeu Fabra eren basades sobre el català central;
mencionaven algunes altres coses de fora d’aquest àmbit, però no eren totals.
La gramàtica inclou les variants regionals. Hi ha la totalitat de la llengua. Ve
també de la manera de fer, de la seva concepció. A la secció de Filologia de
l’Institut no són tots lingüistes : hi ha membres especialistes en literatura, o en
sociolingüística, doncs va ser un grup més reduït de persones que la van fer.
Van redactar els articles i van demanar l’ajuda de més d’un centenar de
lingüistes de tota l’àrea catalana, de totes les universitats, lingüistes dels
mitjans de comunicació, etc., per fer aportacions o per criticar, positivament o
negativament, les primeres redaccions. És a dir que és una gramàtica que pren
realment en compte la totalitat del territori i de les seves variants.

La nova Gramàtica de la
llengua catalana de l’Institut
d’Estudis Catalans (font:
iec.cat).

La seva gran novetat és que s’adapta a l’evolució de la llengua, als conceptes
d’avui - en cent anys s’han fet progressos - i sobretot a les variacions regionals,
al que se’n pot dir dialectes, que hi són totes. Entre altres hi ha la varietat dita
rossellonesa o septentrional. Considera cinc grans dialectes : el català central,
amb Barcelona o Girona, el català nord-occidental, és a dir la part de Lleida fins
a Andorra, el septentrional, l’àrea més petita, el valencià i el baleàric. A l’interior
de cada ú, la gramàtica considera també els parlars, per exemple de Tortosa a
Catalunya, o d’Alacant al País Valencià, o de cada una de les illes. Hi ha doncs
voluntat de prendre la totalitat de la llengua, d’incloure totes les seves variants.
Això fa lícites les formes, les diverses maneres de parlar català. No n’hi ha una
d’única, i les altres són dolentes, sinó que hi ha el reconeixement de la
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diversitat. Ara no se pot pas dir: quin català és el bo, el meu o el de Barcelona.
No, el del Rosselló és bo, mentre l’escrius correctament. Tant a nivell de formes
verbals com de vocabulari hi ha doncs un reconeixement explícit de tota la
llengua : no hi ha un sol català bo, hi ha diverses formes del català.
Ara bé, tenim un avantatge enorme, car el català és una llengua molt unitària.
És una llengua que té poques diferències entre les variants. Les més visibles
són de la pronunciació i d’una part del vocabulari relativament reduïda. Els
rossellonismes són entre quatre cents o un miler sobre els 80.000 mots del
diccionari i els quatre milions que té la llengua. És un avantatge. Tot això queda
recollit i ens fa a tots més tranquils.
No hi ha una condemna dels parlants sinó consells. Per simplificar, les
gramàtiques anteriors deien això és bo i això és dolent. És a dir que
condemnaven els mals usos o certes formes, i no en mencionaven d’altres. En
aquesta no hi ha condemna ni reprovació : constata els diferents usos, els que
són recomanats o no tant, i utilitza paraules com 'acceptable' és a dir no és el
millor, però es pot utilitzar.
Trobem doncs indicacions com recomanat, o admissible, o preferible, o encara
preferible a tal zona, d’ús corrent a tal zona i no tant a tal altra. Doncs valida les
variants regionals. Diu també si és d’un ús habitual, o bé restringit, si és molt
corrent o si no ho és : dóna indicacions d’ús, que són també consells adaptats
a cada situació i zona. Això ha de tranquil·litzar molt els mestres, que sabran el
que poden utilitzar.
Aquesta gramàtica és un volum gros, de 1435 pàgines, i encara la bibliografia
no hi és perquè feia massa gruix. És publicada per internet i la trobareu al
portal de l’Institut, iec.cat. De la mateixa manera, la part d’ortografia, sempre la
més polèmica - la gramàtica no tant, perquè qui cridaria per no reconèixer la
totalitat de la llengua ? - es va debatre i fer en part pública, però es publicarà en
un volum separat, en principi per la Sant Jordi. Per tant la gramàtica sall
indemne de les polèmiques sobres els accents o altres temes. Estem sobre
segur.
S’està preparant una gramàtica derivada i més breu, més simple, amb menys
explicacions però amb tots els elements que he dit abans. Hauria de sàller per
l’estiu i serà penjada a internet. Tothom la podrà consultar. Evidentment, es
recomana tenir la gramàtica completa que acaba de sàller : és com un
diccionari, és una obra de referència.
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El campanar de Cotlliure
29/08/2017. El mític campanar de Cotlliure se degrada i preocupa tothom.
https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-cronica-29082017

El campanar de l’església de Cotlliure se degrada i cal fer consolidacions i
tractaments urgents. No és estrany, car té els peus dins la mar i les parets
reben el polsim d’aigua de les onades i les tempestes. Tothom sap que la sal
és terrible per les pedres, pel ciment i la calç. La sal no ataca només la part
exterior, sinó que també penetra la roca i l’acaba alterant de l’interior.

Dibuix del quinzenal humorístic
Truc, nº 79, p.6, setembre 1977.

El batlle fa una crida a la generositat de la gent. Me sembla que la comunitat de
municipis corresponent i el seu president Aylagas haurien d’ajudar fortament el
que és un lloc emblemàtic de la Costa Vermella. Crec que la regió hauria de
donar una grossa subvenció, ja que utilitza Cotlliure per a donar notorietat al
nom Occitània, que ell no en té gaire. Seria de justícia que ajudés.
Aquest campanar de l’església parroquial de Santa Maria de Cotlliure és
separat de la nau. És en realitat un antic far que assenyalava el port, al qual
s’ha afegit la part de dalt. Se veu la diferència amb les pedres. Se va afegir a
sobre una cúpula arrodonida i rosa quan se’l va restaurar a finals del segle XIX,
cosa que li dóna un aire fàl·lic, de sexe en erecció, si me permeteu. Recordi un
dibuix humorístic dins el setmanari Truc, de fa uns quants anys, on el campanar
s’inclinava, com si destrempava, car un vaixell de bromur s’havia enfonsat,
deien, en el port. Havia aixecat moltes polèmiques. A veure ara si no s’inclina i
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cau de debò per altres raons. Esperi sincerament que no i que serem a temps
per salvar-lo.

Nadal i reis d’Orient
26/12/2017. El pare Nadal ha substituït el reis d’Orient que venien abans a
Catalunya Nord.

A Catalunya va penetrant cada any més el mite del Papà Noel, del Pare Nadal,
promogut com fa dècades a França pel negoci. Sembla que no pertorbi gens
els nens, que cobren regals dues vegades. No hi ha trauma car per Nadal ja se
feia cagar el Tió, que portava alguns regalets i llaminadures. Doncs ara se’n
porten més i, evidentment, tothom espera pel gener la festa grossa els Reis
Mags o Reis d’Orient.
A Catalunya Nord només passa el Pare Nadal i no se parla dels Reis d’Orient.
Mes molta gent no sap que aquí passaven també i que no se parlava del Pare
Nadal. Era abans de guerra, i les persones grans del país us diran que
passaven els reis i que deixaren algun regal als nins.
Per exemple, abans de guerra a Illa la festa dels reis era tot un muntatge amb
la complicitat de la població. Era molt bonic i ple d’imaginari i de meravellós. Al
poble abandonat de Casesnoves, a un quilòmetre de l’altra banda de la Tet,
amb només alguns cortals i granges, hi ha l’església que tenia allavontes a la
paret pintures al fresc que representaven els reis mags. Més endavant un batlle
d’Illa se les va vendre, sembla il·legalment, van ser arrencades i ara són a
Suïssa. Doncs se deia als nins que, la nit de Reis, els Reis d’Orient se
destacaven de la paret, caminaven a cavall vers Illa, travessaven pel pont de la
Tet i venien a l’entrada del poble, al peu de la muralla per donar bombons i
taronges a la mainada que els esperava. I efectivament arribaven a cavall,
donaven regals i se’n tornaven cap a Casesnoves, on se podia comprovar
l’endemà que havien tornat a la paret.
A Tuïr una àvia me contava que al matí, els Reis havien deixat regals al balcó,
o que se feia posar els nins al davant de la xemeneia amb el davantal o la
brusa mantinguda amb les mans i que els queien de la xemeneia bombons i
taronges que els reis havien tirat passant pel damunt de la casa. Evidentment,
era la mare que els deixava caure per sobre del cap de les criatures.
A la postguerra hi ha haver en pocs anys una substitució amb la societat de
consum i la influència dels costums del nord de França i de París, propagats
pels mitjans de comunicació, en particular la ràdio. El Pare Nadal se va doncs
implantar ràpidament durant els anys cinquanta, promogut pel comerç i difós
massivament per la cançó molt popular de Tino Rossi, “Petit Papa Noël”.
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El nou mapa IGN del Canigó
23/01/2018. L’IGN acaba de publicar el mapa del Massís del Canigó amb tots els
noms corregits. Ha calgut una paciència de trenta anys i moltes gestions.

L’IGN acaba de publicar el mapa del Massís del Canigó amb tots els noms
corregits i ja és a la venda. És l’últim i el més emblemàtic d’una sèrie de mapes
a 1:25.000 corregits des de fa trenta anys.
En efecte, els primers mapes corregits, de Font-romeu, de Montlluís i del
Pimorent se van preparar l’any 1983 i van sàller el 1986. Aquesta aventura
comença per una comanda de l’associació Randonnées Pyrénéennes a l’IGN,
l’Institut Geogràfic Nacional, per tenir mapes on els senders de gran recorregut
i els refugis serien indicats. A Catalunya Nord és Antoni Glory qui se’n cuidava.
Però els noms al llarg dels camins eren mal escrits, fonetitzats o amb errors,
com de fet passava pel conjunt dels noms dels mapes de l’IGN. Doncs van
demanar de corregir-los. La resposta de l’IGN va ser favorable, però va posarse la qüestió del conjunt dels noms (perquè corregir els uns i no els altres?) i de
la seguretat de les grafies, és a dir de l’autoritat científica que les pugui garantir.
Hi ha haver una reunió a cal Pere Ponsich, l’any 1983, amb el senyor
Ramondou i la senyora Lejeune, responsables de la comissió de toponímia de
l’IGN, Joan Becat, Antoni Glory, Pere Ponsich, Ramon Gual, Miquela i Joan
Lluís Valls i Andreu Balent. L’imposant i completa biblioteca de Pere Ponsich va
impressionar els dos responsables de l’IGN que, veient els diccionaris catalans,
la gramàtica de la llengua, la col·lecció de la Catalunya carolíngia, la Gran
Enciclopèdia Catalana, van veure que el català era una llengua que posseia
tots els instruments necessaris i que la norma era garantida per una acadèmia,
l’Institut d’Estudis Catalans, amb qui la universitat de Perpinyà acabava de
firmar un conveni. Per altra banda s’havia estrenat l’any anterior una
llicenciatura de català a la universitat, recolzada per un centre de recerca amb
investigadors que eren presents a la reunió: Miquela Valls i Joan Becat, un
membre i el director del CREC, Pere Ponsich, historiador, i Joan Lluís Valls,
que participaven al DUEC, el diploma d’universitat d’estudis catalans. L’IGN
tenia doncs garanties.
Pels primers mapes, de Cerdanya i de Capcir, calia mobilitzar les bones
voluntats. Els primers mestres i professors de català que hi residien, la gent de
la xarxa de Terra Nostra i els estudiosos locals d’aquestes dues comarques van
col·laborar. Cal mencionar el paper destacat d’Andreu Balent, de Ramon Gual i
de la seua esposa Mònica Batlle. A més hi han participat localment Jean-Louis
Blanchon per Palau de Cerdanya i els seus voltants, on era mestre, Marcel
Doutres, que era president de la federació de caça del departament, per
Angostrina i tot el massís del Carlit, pel Capcir Etienne Badie, que publicarà
l’any 1986 el seu llibre Histoire du Capcir, Marcel·la Pellicer per Bolquera,
Miquel Marzluff, aleshores jove estudiant al diploma d’estudis catalans, per
Dorres, Ivan Marquié per Fontrabiosa i els seus voltants, on era mestre, Ramon
Gual per la Guingueta i altres pobles de Cerdanya, Joan Pere Cabanach,
professor al liceu de Font-Romeu on va ser el primer ensenyant de català, per
Targasona, Font-romeu i els voltants.
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Amb aquests se va començar i fer proposta de correcció dels tres primers
mapes, que l’IGN va acceptar. Desprès, durant aquests trenta anys, seguiran
els mapes de Perpinyà, de Banyuls-el Pertús, de Ceret i de Prada.

IGN : mapes i Geoportail
13/01/2018. Encara falten tres sectors a corregir als mapes de l’IGN, però tot està
fet a Geoportail.

Més elements sobre els mapes de l’IGN i Geoportail. Us vaig informar de la
publicació per l’IGN del mapa del Canigó amb tots els noms catalans corregits i
us recomanavi de comprar-lo. Insisteixi amb aquesta recomanació si ja no ho
heu fet. Serà per vosaltres un plaer de mirar el mapa i els noms, i de seguir les
vostres passejades i excursions. Penseu que feia més d’un segle i mig que els
noms eren mal escrits, amb faltes i molts errors. És una gran satisfacció de
tenir els noms tal com els habitants i els avantpassats els van donar, des de fa
segles.
Ara bé, a Catalunya Nord encara hi ha sectors que encara no estan corregits.
L’IGN ha simplement reeditat el mapa anterior, sense correccions. Són tres
zones. Primer una franja de l’alt Conflent, que va de Nyer, Toès i Fontpedrosa
al sud fins a les Garrotxes al nord. És llàstima, car tots els municipis del
Conflent tenen llur cadastre corregit amb els noms en català, per decisió de
Jean Castex i de la seua Comunitat de comunes del Conflent. Falta també el
mapa de Tuïr-Illa, quan gairebé tots els municipis han fet l’esforç de corregir els
noms del seu cadastre: Tuïr i Illa, els dos Corbera, Sant Miquel de Llotes,
Millars, els dos Sant Feliu, el Soler, Pesillà i Cornellà, Estagell, etc. Finalment
falta un tros del mapa de Tuchan-Corbières-Leucate amb la meitat nord del
municipi de Salses, Òpol i Vingrau.
Ara bé, us demani de fer aquesta experiència. Aneu al portal internet de l’IGN,
que se diu Geoportail, on tenen els seus mapes publicats junts per tot França, i
aneu a un dels pobles dels sectors que acabi de citar: veureu que tots els noms
ja hi són correctament escrits en català. Doncs als mapes paper els noms són
mal escrits i al mapa de Geoportail són correctes.
Què passa? Simplement que els mapes editats en paper se refonen i canvien
cada vint o trenta anys, amb entretemps reedicions amb algunes modificacions
de detall. Però com que l’IGN tenia les nostres propostes de correcció pels
mapes que faltaven, les van introduir ja als mapes de Geoportail per tenir una
coberta homogènia i correcta per tot Catalunya Nord. Això deixa pensar que,
quan vindrà el moment de refer els mapes que falten i que us he citat, aquests
també seran corregits. Fins ara això ha passat només a casa nostra de manera
sistemàtica i en llengua dita regional.
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Les festes de l’ós al Vallespir
06/02/2018. Comencen les festes de l’ós al Vallespir, presentades en un llibre
d’Oriol Lluís Gual. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-actualitat-politica-06022018

Diumenge ha començat el carnaval i les festes de l’ós al Vallespir, a Arles, a
Sant Llorenç i a Prats de Molló. És una gran originalitat de Catalunya Nord. És
el sol lloc on aquesta festa tradicional té lloc, car existia a altres contrades. A
més són festes realment viscudes per la gent, sobretot a Prats de Molló. Allà no
és un muntatge turístic, la gent hi participa i si hi aneu us heu de posar dins el
joc car no us podreu posar darrera d’una cinta o de barreres per veure el que
fan.

La portada del llibre d’Oriol Lluís
Gual sobre les festes de l’ós al
Vallespir i altres llocs. De l’esquerra
a la dreta l’ós d’Arles, l’ós de Prats
de Molló i l’ós de sant Lloremç de
Cerdans.

Us recomani un llibre extraordinari d’Oriol Luís Gual, Les derniers Ours. Une
histoire des fêtes de l’Ours. És espaterrant. Primer hi ha moltes il·lustracions,
actuals i antigues. És un plaer de veure les festes dels anys cinquanta,
seixanta, com tot passava. Ell ha recollit la memòria de la gent. No és només
una descripció d’ara sinó un pas dins el passat, un paral·lel entre ahir i avui.
Aquí t’envises que hi ha arrelament i autenticitat. Ha retrobat els quaderns i les
notes dels actors i organitzadors de fa dècades. També explica la simbologia
de la festa i dels personatges. En un capítol parla també de les altres festes de
l’ós i figuracions amb óssos, al País Valencià, a Catalunya, a Andorra, a Aragó,
a Cantàbria, a Gascunya i altres llocs, on gairebé totes han desaparegut.
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Dins aquesta simbologia hi ha les relacions amb les estacions de l’any, l’any
nou i l’arribada de la primavera, la minyona que se casa, l’afeitatge de l’ós amb
un picassó - doncs l’ós se fa home perdent la seua bestialitat -, l’amor d’una
nina que se l’emporta, símbol de la civilització. Us recomani aquest llibre
remarcable.

La Llotja de Mar de Perpinyà
27/02/2018. L’oficina de turisme de Perpinyà obrirà aviat a la Llotja de Mar.

Avui, començarem per una bona notícia. L’arranjament de la Llotja de Mar de
Perpinyà serà acabat aquesta primavera i l’oficina de turisme de la vila hi obrirà
al mes de maig. Ja n’havíem parlat un poc fa un any, quan l’ajuntament de
Perpinyà va prendre aquesta decisió. Però ara, com Sant Tomàs, la podem
creure.
Era la proposta de Pere Ponsich fa moltes dècades: fer-ne un lloc d’informació
turística i una vitrina de les produccions del país. Hi guanyarem pels dos
cantons: aquest edifici històric serà definitivament protegit i posat en valor i, de
retruc, la seua bellesa i el seu caràcter donaran prestigi al turisme i a tot el que
s’hi presentarà.
En efecte aquesta llotja és el testimoniatge de l’activitat mercadera i marítima
de Perpinyà a l’Edat Mitjana. És una de les quatre llotges catalanes, totes a
ciutats que comerciaven amb tot el Mediterrani: Barcelona, Palma de Mallorca,
València i Perpinyà, que era la segona ciutat de Catalunya. A cada una s’hi pot
veure al cim aquesta nau de ferro forjat, com la que és a la punta de la nostra.
La Llotja de Perpinyà és del segle XIV i dels següents. És d’estil gòtic català,
que se reconeix per les seves columnes minses i elegants de les finestres.
A la planta baixa la sala gran, amb les seves sis grans portes a arcades, va ser
un cafè, desprès un fast food i ara una oficina de turisme. L’heu d’imaginar fa
temps, fa segles, amb els mercaders, els negociants, els armadors i els
banquers de Perpinyà que s’hi trobaven, comprant i venent parts de vaixells i
de carregaments, mercaderies a enviar o esperades si tot anava bé pel mar, i
jutjant les seues diferències. Perpinyà era una ciutat marítima: el centre, el
cervell i el lloc de negoci era la llotja.
Direu: on era el port? El seu port era tota la costa. A la costa sorrenca petites
barques feien el vaivé per embarcar i desembarcar productes i gent dels
vaixells que no podien acostar, i els ports en aigües profundes eren Cotlliure i
Portvendres. Per això l’actual Ruta d’Elna se deia fins al segle XX la Ruta de
Cotlliure, recordant el lligam estret entre la vila i el seu port.
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El monument a Roger de Llúria a
Barcelona, al Passeig de Lluís Companys,
obra de Josep Reynés, del 1885 (font:
poblesdecatalunhya.cat)

Era l’època d’un imperi marítim català on, a més de Catalunya, València i
Balears, se controlava Sardenya, Sicília i altres terres, és a dir tot el Mediterrani
occidental i central. Allavontes, el gran almirall Roger de Llúria, que va
assegurar aquesta preeminència marítima, política i comercial, sota el regne de
Pere III a finals del segle XIII i inicis del XIV, podia afirmar amb orgull aquesta
frase que se li presta; deia: “A partir d’ara, no hi haurà peix que s’atreveixi a
alçar-se sobre el mar que no porti lligada a la cua la senyera de quatre barres.”

Sant Jordi a Perpinyà
24/04/2018. A Perpinyà, per la Sant Jordi, una concentració espectacular va omplir
la plaça Aragó i els vorals de la Bassa de llaços grocs, i s’ha constituït una Aliança
per les Llibertats a Catalunya. https://soundcloud.com/radio-arrels/joan-becat-24-04-2018

Ahir era la Sant Jordi, la festa del sant patró de Catalunya, de les roses i dels
llibres. La cultura i l’art matant el drac de la ignorància i de la intolerància. Avui
és més necessari que mai.
A Perpinyà la Sant Jordi va començar el dissabte i continuar ahir per un acte a
l’Hotel Pams. Roses i llibres al carrer, i una concentració espectacular a la
plaça Aragó, que va omplir la plaça i els vorals de la Bassa de llaços grocs. Era
per demanar llibertat per Catalunya, pels presos i exiliats polítics. Fa plaer de
constatar el suport de polítics de diferents partits de Catalunya Nord, des del
republicans de François Calvet fins als comunistes de Nicolas Garcia. La
presidenta Hermeline Malherbe havia fet una crida a participar-hi uns dies
abans i ha fet penjar una banderola al balcons del Consell Departamental.
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Il·lustració de l’article de L’Indépendant del 19 d’abril del 2018: “Perpignan: le conseil
départemental affiche son soutien aux prisonniers politiques catalans” (foto N. Parent)

També s’ha constituït una Aliança per les Llibertats a Catalunya, amb cares
polítiques, les que acabi de citar i altres, de tots partits, i personalitats culturals.
Volen anar a veure el cònsol d’Espanya a Perpinyà, és a dir transmetre a
Madrid la seua posició, i volen demanar la intervenció de les assemblees i del
govern francesos i d’Europa. Els feliciti i els regali una rosa groga.

La flama del Canigó
26/06/2018. La nit de Sant Joan la flama del Canigó encen les fogueres de tots els
Països Catalans. https://www.radioarrels.cat/podcast/104/la-cronica-dopinio-de-joan-becat-del-26de-juny-del-2018

Us vull parlar de les fogueres de la nit de Sant Joan perquè m’impressionen
molt, gairebé des de sempre. Les fogueres s’han encès a tots els pobles i
ciutats dels Països Catalans amb la mateixa flama vinguda del cim del Canigó i
després desmultiplicada, repartida i transportada els dies abans a tot arreu.
Això fa que la muntanya mítica nord-catalana sigui coneguda a tota l’àrea
catalana, sigui perquè s’estudia el poema èpic Canigó de Jacint Verdaguer a
les escoles i col·legis, sigui perquè han vist arribar la flama del Canigó al seu
poble.
És un símbol i una organització ciutadana que no té equivalent al món, segons
sembla. És el més extraordinari. La flama se conserva tot l’any a Perpinyà i,
uns dies abans de la Sant Joan la pugen al cim del Canigó. Prèviament,
centenars d’excursionistes de Catalunya Nord i de Catalunya han pujat al pic
fagots de llenya o de xirments per fer la foguera, que s'encén amb la flama de
l’any anterior. Perennitat de la flama, de la vida i de la identitat catalana,
portades per la gent, no per les autoritats.
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La creu del Canigó coberta de
fagots de xirments portats pels
excursionistes per la foguera de
Sant Joan al cim de la muntanya
(font: randonades.com, juny
2018)

Després la flama regenerada baixa a Vilafranca on l’esperen portadors de tot
Catalunya Nord i de Catalunya. Anirà a cada poble. A Barcelona és rebuda pel
president del parlament. Mentrestant s’ha deixat la flama a Figueres, a Girona, i
anirà a totes les ciutats, on la gent dels pobles veïns la vindran a recollir. En
avió va al País Valencià i a les Illes Balears. A tot arreu la mateixa flama
multiplicada encendrà al mateix moment totes les fogueres, dibuixant així un
mapa lluminós dels Països Catalans.
Aquest any Òmnium Cultural ha portat en avió la flama del Canigó als països
europeus on hi ha exiliats polítics catalans, que han participat a aquesta
comunió cívica a Brussel·les, a Edimburg, a Alemanya i a Suïssa.
Parlant d’Òmnium Cultural, fa uns deu dies l’assemblea de socis d’aquesta
entitat cultural i cívica ha reelegit Jordi Cuixart com a president amb, com a
vicepresidents Marcel Maurí, que vam veure a Perpinyà per la nit literària de
Sant Jordi, Marina Llansana i Joan Vallvé, que havia ajudat a la creació dels
Estudis Catalans de Perpinyà als seus inicis. Per donar una idea de la força i
de la implantació d’Òmnium Cultural. notarem que van votar més de 28.000
persones i que en conjunt té més de 119.000 socis. S’ha anunciat que aquesta
entitat obra una delegació a Brussel·les per ajudar a la formació del Consell de
la República. Enhorabona per la feina que fan a Catalunya i a Catalunya Nord.
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La Llotja de Mar és oberta
10/07/2018.L’oficina de turisme de la Llotja de Mar de Perpinyà ha obert.
https://www.radioarrels.cat/podcast/130/la-cronica-dopinio-de-joan-becat-del-dimarts-10-de-juliol-del2018

Fa mig any que se va prendre la decisió de renovar-la. Havíem evocat la nova
funció de la Llotja de Mar de Perpinyà com a oficina de turisme per a informar i
presentar les produccions del país. Doncs ara funciona i la vaig veure. L’edifici
és ben restaurat, noble i posat en valor, amb un interior sobri. Dona relleu a tot
l’entorn. Entre altres coses hi ha una gran vitrina amb productes artesanals i
una mostra original de terres i pedres dels “terroirs”, dels terrers dels vinyers de
qualitat que tenim aquí, amb els Aspres, el Fenolledès, Banyuls i Maurí. És
original i efectivament, com a geògraf, us puc confirmar que correspon als
terrenys que he vist a les nostres millors vinyes.
També ha obert el Mess des Officiers, a la Plaça de Verdun, un record de
l’època on hi havia grans guarnicions a les casernes de Perpinyà, i per tant
molts oficials que hi tenien restaurant i club. Ara el mess té una gelateria i un
restaurant. És molt millor que de veure l’edifici tancat, que se degradava al
davant mateix del Castellet, a un dels llocs més bonics i turístics de Perpinyà.

Un conte de Nadal: la creació de la llicenciatura de català
19/12/2018. S’evoca la creació de la llicenciatura de català l’any 1982, desprès
d’un primer intent fallit i de la creació del DUEC, diploma universitari d’estudis
catalans. https://www.radioarrels.cat/podcast/214/la-cronica-dactualitat-de-joan-becat-dimarts-18-dedesembre-del-2018

Com que s’apropen les festes de Nadal i que l’actualitat és la celebració de la
tercera jornada Pere Verdaguer, avui a la Casa dels Països Catalans de la
universitat de Perpinyà, doncs us explicaré un conte de Nadal, la creació de la
llicenciatura de català, on Pere Verdaguer va jugar un paper important, com ho
veureu.
Per Nadal cal un pessebre. N’hi havia també un allavontes a la universitat, eren
els prefabricats que hi havia al Camí de la Passió Vella. on s’allotjava la facultat
de lletres i dret. Com sabeu, els prefabricats són la forma moderna dels
pessebres. No recordi si hi havia Josep i Maria, però el cert és que no hi
faltaven ni bous ni burros en aquesta facultat.
Doncs tot comença fa molt, molt de temps. Fixeu-vos si en feia de temps, car
en aquests temps encara les secretàries de la universitat no consultaven
d’amagat els sites roses del minitel, que era per inventar. Era l’any 1975, quan
un grup d’universitaris catalanistes va demanar la creació d’una llicenciatura de
català. Eren alguns ensenyants universitaris de Perpinyà, uns estudiants i
alguns de Barcelona i de París. Quan érem molts a les reunions no arribàvem a
deu. La demanda no va pujar a París car la universitat la va rebutjar: el
departament de castellà – o de llengües ibèriques si voleu – se va posar en
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contra i tot va ser liquidat. Molts reien a la universitat: el català és enterrat per
sempre. Car allavontes aquesta universitat era molt jacobina, anticatalana i per
no dir colonial. Per entendre el refús cal saber que el departament de castellà
era controlat per un professor de Montpeller, diguem conservador, i que els
promotors de la demanda eren tots d’esquerra i havien participat al maig del 68,
és a dir que tenien un pecat original insalvable.
La situació era catastròfica. Per remuntar costa amunt, uns ensenyants titulars
de la universitat, Alícia Marcet, una bona historiadora – que en pau descansi – i
jo mateix, doncs un geògraf, vam pensar que calia primer comprometre la
universitat amb el català, fent-li assumir algun ensenyament o diploma, i que
calia constituir un viver de gent mobilitzables per donar cursos. Se va projectar
crear un diploma d’universitat d’estudis catalans, el DUEC, que encara existeix.
No demanava un permís de l’Estat sinó només l‘autorització de la universitat..
Per tant vaig anar a veure en Pere Verdaguer, que coneixia de la Universitat
Catalana d’Estiu, per articular el projecte i mobilitzar contactes i persones, al
nord com al sud. Com sempre ha fet en Pere, va encoratjar la iniciativa i se va
posar a disposició. Va obrir també el seu carnet d’adreces i va aplegar gent de
prestigi de Catalunya i els seus amics de Catalunya Nord.
Quedava trobar el finançament. El vaig demanar al president del Consell
General, Jean-Léon Grégory, que era també batlle de Tuïr. Era conegut
afectuosament als pobles dels voltants com el cap gros, en sentit propi com en
sentit figurat. Li calia un barret de mida grossa. Com que era del país i
impregnat de la vida de poble – que era allavontes en català – va ser molt
interessat i va atorgar una petita subvenció, el necessari per funcionar. Crec
que va facilitar el contacte el fet que, dins la conversa, vam descobrir que ell i
jo, que m’estavi a Sant Feliu, anàvem quan érem joves a banyar-nos l’estiu al
Gorg de Campellanes, prop de la Teuleria.
Doncs se va fer el diploma, amb bastanta gent. Ensenyaven l’Alícia Marcet,
Pere Verdaguer, jo mateix i molts altres. Se va confiar la llengua a dues
professores agregades, Maria Dolors Solà-Oms i Miquela Valls, que van fixar el
model de llengua i l’estil, que continuen sempre avui. Van venir, de la mà de
Pere Verdaguer, el Dr Antoni M. Badia i Margarit, Maria Aurèlia Capmany i tot
el bo i millor del Principat. La universitat va obrir una línia pressupostària pel
català i cada any la llista d’encarregats de cursos i conferenciants era aprovada
pels consells. S’anava cap a una normalització. El diploma era comú als
departaments de castellà, d’història i de geografia. Per tant el departament de
castellà era ben mantingut de bracet pels dos altres i s’acostumava a la cosa.
Per desembarassar-se d’ell, els de castellà van afectar al diploma un nou
catedràtic que venia de Pau, Renat Andioc. Era originari de Cervera de la
Marenda, parlava català i era molt favorable al diploma. Va ser una aportació
benvinguda i essencial.
Evidentment, quan François Mitterrand va ser elegit president de la República
el 1981, ell que havia parlat en la seua campanya de les llengües de França
per designar les llengües regionals, vam demanar la llicenciatura. La universitat
la va assumir, mal classificada, i per tant el ministeri la va rebutjar.
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Allavontes s’hi va posar la Federació de defensa de la llengua i la cultura
catalanes, que s’acabava de crear, presidida pel sardanista i professor de
música Josep Vidalou, de Ceret, amb Lluís Lliboutry, Pere Verdaguer i Miquel
Mayol com a impulsors. Heu de saber que no és la universitat sinó la Federació
que va fer el dossier, que el va negociar amb el govern i, després de moltes
peripècies, va obtenir la llicenciatura. Van tenir un paper destacat Guiu Malé,
president del Consell General, molt bona persona i catalanista. Per acabar de
convèncer el ministeri va fer una carta on deia que si faltava finançament el
Consell General ajudaria, com havia ajudat el DUEC.
Doncs a l’octubre del 1982 he tornat de París amb el primer any de DEUG i un
lloc de treball pel català. Com que la notificació del lloc de treball pel ministeri
va arribar uns dies abans de la de la llicenciatura, en menys d’una setmana,
saltant-se les normes i sense publicitat ni candidatures obertes, el departament
de castellà va agafar el lloc de treball, hi va posar algú a dit i se’l va guardar.
Per tant vam tenir un primer any de llicenciatura sense personal ni diners.
Se va fer una reunió amb tot el departament de castellà al voltant de la taula,
tancats i agressius, el president de la universitat i jo mateix. Me van dir que se
cuidaven de tot i, pels cursos, això sí i això no, això ho traiem, això ho posem.
Van saquejar la maqueta sense pietat. Vaig fer observar que si no respectaven
la proposta adoptada pel ministeri no tindríem mai el segon any i que, a finals
d’any, la universitat, és a dir el seu president, hauria de donar comptes. Veient
això el president va imposar la maqueta amb els cursos previstos. Allavontes el
departament de castellà va exigir que trobés diners – vaig dir que sí – car
guardaven el lloc de treball. Me van demanar de prometre que mai no
ensenyarien ni Pere Verdaguer ni Domènec Bernardó. No sé el que havien fet
al professor de Montpeller que manava de sotamà, però devia ser
imperdonable. Vaig fer remarcar que els dos eren previstos pel segon any i no
pel primer. Ja ho veuríem l’any següent, si per cas el ministeri autoritzava
aquest segon any.
Com que calia demanar diners – que podrien anar a parar a les caixes del
castellà – vam demanar i obtenir la creació d’un departament de català. Li vam
redactar uns estatuts per a protegir-lo. Era allavontes l’únic departament de la
universitat amb estatuts. La llicenciatura va començar bé, amb prou estudiants,
amb l’equip del DUEC mobilitzat i se va fer l’any normalment. Però no vaig
demanar cap finançament a ningú i, per tant, a finals d’any la universitat va ser
obligada de pagar les hores i d’atribuir un pressupost.
A finals d’any vam tenir el segon any i un nou lloc de treball, aquest cop ben
marcat pel català. Havia passat el mateix a Bretanya, on el departament
d’anglès s’havia apoderat del lloc de bretó i a Còrsega on el departament
d’italià havia pispat el lloc de cors, com ho havia fet el departament de castellà
a Perpinyà pel lloc de català. Se’n pot treure la conclusió que els departaments
de llengües estrangeres (d’Estat), a tot arreu, són uns lladres.
Com que el departament de català era sobirà, és a dir el Renat Andioc, l’Alícia
Marcet i jo, va reclutar pel segon any Pere Verdaguer i Domènec Bernardó, que
s’hi van quedar fins a la seua jubilació. Així, durant molts anys Pere Verdaguer
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va poder difondre els seus coneixements, la seua manera de ser i el seu
entusiasme pel català a generacions d’estudiants.
Com veieu, és un conte de Nadal que s’acaba bé. I vet aquí un gos, i vet aquí
un gat, i aquest conte està acabat !

La Casa dels Països Catalans, a la universitat de Perpinyà, seu dels Estudis
Catalans (foto Joan Becat).
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