
la regionalrtzacioal Rossello
per Pere Verdaguer

Durant el gran aldarull del maig de 
1968 a França hom sentí parlar molt 
d’autonomia —en particular de les 
Universitats— i de participació, però 
ben poc de regionalisme, fins i tot a 
Bretanya, país particularment sensibi-
litzat. És indubtable que la regionalit- 
zació pertany, per parlar el llenguat-
ge de la retòrica i de la filosofia, a 
la categoria de la participació, i que 
sobre el seu principi tothom hi està 
d’acord. Tanmateix, tota l’esquerra in-
terpretà el darrer referèndum com 
una mesura de diversió i es malfià del 
contingut que hom li volia donar.
No pretenem de fer ací un estudi so-
bre les circumstàncies generals d’a-
questa consulta electoral, sinó sobre 
l’aspecte particular que han pres al 
Rosselló i en relació amb les reivin-
dicacions lingüístiques i culturals. Per 
això, tornarem un xic enrera.
El Grup Rossellonès d'Estudis Cata-
lans (creat el 1960) lluita essencial-
ment per imposar l’ensenyament del 
català a les escoles del departament 
dels Pirineus Orientals. Conscient de 
la necessitat de fomentar un movi-
ment de masses, els seus dirigents 
van decidir, l’any passat, d’emprendre 
una gran campanya d’informació de 
les entitats i els organismes existents. 
Jordi Costa, el director de la revista 
«Sant Joan i Barres», ha llançat una

gran enquesta a tots els municipis 
del departament i ha obtingut resul-
tats molt positius: una important ma-
joria de batlles manifesten llur acord 
de participar a l’obra de recuperació. 
Amb aquestes perspectives, el GREC, 
el diumenge 17 de novembre de l’any 
passat, es desplaçà a Cervera (Cer-
vera del Rosselló, naturalment), on el 
seu consell municipal en sessió ex-
traordinària. El motiu era un parla-
ment que havia de fer el doctor An-
dreu Roquere, president del GREC, a 
favor de l'ensenyament del català a les 
escoles. Segons declaracions fetes el 
dia 5 del mateix mes als delegats del 
Consell Nacional de Defensa de les 
Llengües i les Cultures Regionals, l’ac-
tual ministre és favorable a tota ex-
periència de bilingüisme que respon-
gui a una demanda de la «base». Des-
prés d’una ràpida deliberació dels con-
sellers, la moció següent fou adoptada 
per unanimitat i comunicada a les au-
toritats competents: «El consell mu-
nicipal de Cervera afirma el seu pro-
fund desig que els nois i les noies del 
municipi puguin aprendre el català. 
Per això sol·licita del Senyor Inspec-
tor d’Acadèmies els mitjans tècnics 
per a realitzar una experiència».
La celebració de Cervera mogué bas-
tant rebombori, car la televisió li de-
dicà una emissió. Per això mateix el
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GREC decidí de preparar-ne una al-
tra, de més transcendència _ encara, 
que va ésser celebrada el diumenge 
13 d’abril a la Casa de la Vila de Ceret, 
on el senyor Sageloly, batlle i conse-
ller general (és a dir, «diputat pro-
vincial»), reuní també el seu consell 
en sessió extraordinària en presència 
de nombrosos batlles del Vallespir, en-
tre ells els senyors Baills, batlle de 
Reiners, Barceló, batlle de Maurellàs, 
Carreras, batlle del Voló, Guidicelli, 
batlle de les Illes, Martí, batlle de 
Cervera, Parés, batlle de Portvendres, 
Raymond, batlle de Tellet... Molts dels 
qui no havien pogut venir es feren

La presidència de la reunió del dia 27 de març a fa Sala Aragó. Davant el micròfon, Pau Alduy, batlle de Perpinyà. A la seva esquerra 
el doctor Roquere, president del GREC, i Jordi Mas, director d’escola. A la seva dreti Josep Deloncle, director de la Casa Pairal. 
A 'extrem de la dreta de la foto, després dels batlle's d’algunes viles rosselloneses, el president de l’Associació General dels 
Estudiants de Perpinyà.
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representar o s’adheriren per carta a 
l’acte, com per exemple els batlles 
dels Banys d'Amèlia, de Toluges, de 
Montferrer, d’Arles... El senyor Pau 
Alduy, batlle de Perpinyà i diputat 
— socialista — al parlament, també hi 
assistí personalment; pregat d’interve-
nir, hi digué en particular: «En el 
marc de la regionalització i amb vista 
a l’Europa de dos o de tres-cents mi-
lions d’habitants que algun dia cal-
drà fer, només ens salvarem si sa-
bem defensar-nos, servar les nostres 
característiques. Els pobles que per-
den llur personalitat esdevenen pobles 
anònims i menyspreats. Les bases de 
la nostra defensa han d’ésser la llen-
gua catalana i la cultura catalana».
El mateix dia hi hagué una magnífica 
florida de cartells, per totes les pa-
rets dels pobles de la comarca, que 
deien: «Parleu català i llegiu “Sant 
Joan i Barres”», o bé simplement: 
«Cultura catalana».
Aquesta campanya d’informació, el 
GREC l’emprengué i la continua, fent 
abstracció de tota idea política. Però, 
ben evidentment, el ressò que troba 
és amplificat per la sensibilització 
dels esperits en el context de la regio-
nalització. És així com ha aparegut 
un element nou: el Comitè rossello-
nès de regionalització. Veurem com 
ha nascut.
La direcció del GREC redactà per a 
la premsa, el 19 de febrer, una nota 
que deia així: «En presència del pro-
blema de la regionalització a l’ordre 
del dia i fidel a la seva línia de con-
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ducta de sempre, el GREC ha cregut, 
per unanimitat del seu consell d’ad-
ministració, que era el seu deure afir-
mar els principis essencials següents, 
sense els quals no hi pot haver una 
regionalització veritable: 1) el català 
ha d’ésser reconegut com una llengua 
de cultura al Rosselló i ensenyat com 
a tal a les escoles. 2) El Rosselló ha 
de constituir una entitat dotada d’un 
estatut particular conforme a les seves 
realitats històriques i econòmiques 
pròpies». Com hom pot veure, l’asso-
ciació no nren pas posició sobre l'ac-
titud a adoptar al moment del refe-
rèndum, ni es permet d’aconsellar el 
«sí» ni el «no», car no té vocació per 
a fer-ho. Es limita a demanar que, ja 
que hom parla de regionalització, 
aquest concepte sigui aplicat d’una 
manera realista a la Catalunya fran-
cesa i hom no pretengui de fondre-la 
anònimament en el si d’una regió més 
gran.
El museu de la «Casa pairal» i el 
seu director, senyor Josep Deloncle, 
van prendre aleshores la iniciativa de 
convocar les entitats culturals i folk-
lòriques del departament el dia 19 de 
març a l'històric Castillet. N’hi acu-
diren més de vint; entre elles: el 
GREC, els Etudes Roussillonnaises, 
l’ASPAHR, la revista «Tramontane», el 
periòdic «La vie catalane», el GCJC 
(Grup cultural de joventuts catalanes), 
l’AGEP (Associació general dels estu-
diants de Perpinyà), l’Orfeó Canigó, 
l’Alegria d’Arles, la Societat cultural 
de Sant Miquel de Cuixà, els Amics 
d’Il·líberis, els Cantaires catalans, la 
coral «A coeur joie»... Després d’un 
intercanvi d’idees apassionant, hom ar-
ribà a una breu declaració comuna 
que va publicar la premsa l’endemà 
i que s’inspirava molt de la nota del 
GREC del mes anterior. En efecte, 
deia: «Les associacions culturals ros-
selloneses signatàries declaren que no 
pot haver-hi una veritable regionalit-
zació si no ha de significar: 1) La 
reconeixença d’un estatut particular 
per al Rosselló. 2) L’ensenyament de 
la llengua catalana a les nostres es-
coles».
El ressò d’aquesta reunió fou tal, que 
una setmana després el senyor Pau 
Alduy, batlle de Perpinyà, feia unes de-
claracions al diari «L’Indépendant» 
que repercutiren a les agències de 
premsa i a la televisió i produïren un 
fort impacte, puix que el senyor Al-
duy acabava demanant per al Rosse-
lló un estatut comparable amb el de 
Còrsega. El dijous dia 27 de març, 
la «Casa pairal» i el senyor Pau Al-
duy convocaven una reunió a la sala 
Aragó, de l’Ajuntament, i en aquella 
gran sala de conferències no pogué 
cabre-hi tothom. Hi assistiren més de 
trenta associacions culturals i també 
representants de l’economia, batlles i 
polítics. La intervenció del doctor Ro- 
quere, parlant en nom del GREC, sem-
pre sobre qüestions de llengua i de 
cultura, féu sensació. Però la majo-
ria dels oradors se situaren delibera-
dament sobre el pla polític i tots con-
vergien vers la necessitat d’obtenir 
que el Rosselló formés una regió a 
part. La integració al Llenguadoc sem-
blà a tots inacceptable: per a l’agri-
cultura, Llenguadoc i Rosselló es fan

competència íla rivalitat és en pari; 
cular viva pel que fa als vins dolen 
naturals -VDN-, tan impor2 
dins l’economia del departament)' de- 
del punt de vista turístic, l'«aména 
gement» del litoral transforma la w 
ta rossellonesa en un apèndix de la 
Florida occitana; ja ara Montpelier Si-
te i Nimes tenen dret a primes d’in- 
dustrialització que hom refusa a Per. 
pinyà; la Universitat de Montpelier 
posa múltiples entrebancs a la inci-
pient Universitat perpinyanesa... Llen-
guadoc i Rosselló són regions subdes- 
enrotllades industrialment i relativa-
ment pobres: en lloc de reunir dues 
pobreses valdria més unir entre elles 
regions d'economia complementària, 
Segons el senyor Alduv, en el si d’una 
regió Llenguadoc-Rosselló els 30.000 
habitants de la Catalunya francesa sig-
nificarien ben poca cosa i llur repre-
sentació al parlament regional queda-
ria molt esquifida i ineficaç. Als qui 
objectaven al seu projecte d’una re-
gió adduint les dimensions reduïdes 
del Rosselló, incapaç d’autofinançar-se, 
el diputat contestava per endavant 
amb l’exemple de Luxemburg, més 
petit territorialment i a penes més po-
blat, i, tanmateix, el nivell de vida 
és elevat — els salaris del obrers hi 
són superiors que a Bèlgica, Holan-
da, Alemanya i França.
Aquesta reunió del 27 de març s’aca-
bà amb l’adopció d’una moció que 
demanava ner al Rosselló un estatut 
idèntic al que gaudeix Còrsega i tam-
bé que el català obtingui la paritat 
amb el francès a la Universitat de 
Perpinyà. Hom acordà també la cons-
titució immediata d’un Comitè de re-
gionalització, del qual hom ja havia 
parlat la setmana anterior a la «Casa 
pairal». Aquest comitè es reuní l’en- 
demà mateix. Decidí de publicar a la 
premsa i de difondre uns butlletins 
que la població havia de tornar sig-
nats i que deien simplement: «Dæ 
cord per a un estatut particular del 
País català de França». Pocs dies des-
prés, la «Casa pairal» ja havia rebut 
milers de butlletins.
El Comitè de regionalització s’ha reu-
nit altres vegades: publicà, un 
fest que deixa en substància Que 1 " 
quin fos el resultat del referenda - 
l’acció s’hauria de continuar desp - 
del 27 d'abril. Car la qüestió de la re-
gionalització, ara que ha sortit a 
llum de les preocupacions politiq - 
no la podrà eludir ja cap g°yellL, 
Rosselló, el seu interès, com ha 
vist, és molt superior al de la 
consulta referendària. Per exemp’ , 
l'esmentat Comitè de regionah , -s 
hi ha partidaris del «no» i Par5 i 
del «sí» (més, però, dels pu . 
Cal subratllar que la mocio del 
març no definia pas les conc 
d’una acceptació del projecte g 
mental, sinó que se situava en 
tre nivell.
En conclusió, direm , que tant aqu^ 
tes preses de posició com e* a ens 
llament general que hom obse ' ran 
sembla que corresponen a u jfjeitat 
presa de consciència de 1 esP . rísti- 
del Rosselló, una de les car r£¡. 
ques principals de la qual e nSlia 
vindicació i la valoració de lU gg 
catalana ací. — PERE VERDA
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