Tormenta al “Club de l'ECO” del Cònsul General
d'Espanya a Perpignà per una ofensa contra la identitat
catalana

De nou aires de polèmica i
ofensa per part del govern espanyol
a França. Aquest cop, en el marc de
la segona trobada entre els agents
turístics de Perpinyà i territori i
representants del govern d'Espanya.
L'objectiu del Fòrum: promoure
que el Sud de França i Perpinyà
esdevinguin un destí privilegiat pel
públic turista espanyol i trobar les
línees de treball que el Departament
dels Pirineus Orientals ha de tirar
endavant per dinamitzar el sector
turístic i cultural del territori.
El debat i objecte del tema es centrava en “Com atreure la clientela espanyola” ja que el
públic provinent d'Espanya és un dels més propers que creua el territori per conèixer la zona
del Sud de França.
Fins aquí tot seria normal si no hagués estat per la ingerència i manca de respecte del Cònsul
General d'Espanya a Perpinyà Gauden Villas mostrant una actitut d'hostilitat anti catalana.
Pel que sembla i segons paraules de Brice Lafontaine, va traslladar el conflicte hispanocatalà a Perpinyà. I és que el cònsul va expressar obertament i sota les càmeres la seva
desagradable sorpresa quan va arribar a Perpinyà i va veure tantes banderes catalanes i una
cultura catalana tant fortament present quan en canvi ningú parla català. Parafrasejant la
noticia de la qual s'han fet ressó nombrosos mitjans de comunicació francesos, el Cònsul
espanyol digué:
"Perpignan, vous êtes la France, vous en avez la culture, la gastronomie, la langue, et ça
c'est très attractif pour les Espagnols. J'entends trop souvent parler de Perpignan la
Catalane alors qu'il faudrait plutôt parler de Perpignan la Française pour attirer les
touristes espagnols".
“Perpinyà, sou la França, teniu la cultura, la gastronomia, la llengua, i això ja és molt
atractiu per als espanyols. Escolto massa sovint parlar de Perpinyà la Catalane mentre
que caldria millor parlar de Perpinyà la Francesa per atraure els turistes espanyols.”
Les paraules a més, pronunciades en to provocador han despertat la fúria de Brice
Lafontaine, adjunt de l'alcalde de Perpinyà en carrec i de la cooperació transnacional i de la
catalanitat. Tal com explica el diari l'Indépendant, en el seu bloc personal ha publicat un
llarguíssim text de contesta al cònsul espanyol on a més li dona un parell de consells:

"Nous ne venons pas à Madrid
expliquer comment ils doivent
manifester leur identité (ou la
cacher) donc prière de
respecter le lieu où vous êtes.
(Ensuite), ne vous en déplaise,
vous êtes en Catalogne. Certes,
ce territoire est français mais
de culture catalane. Nous
avons donc une double culture,
que vivent très bien par
exemple les Bretons, Basques,
Alsaciens ou Corses mais aussi
les Guinéens (qui ont gardé
une culture hispanique) les
Québécois ou encore les
Valdôtains (Vallé d’Aoste, culture française en Italie) et de très nombreux autres peuples
dans le monde. La double culture est une richesse".
“Nosaltres no venim a Madrid a explicar com han de manifestar la seva identitat (o
amagar-la) doncs prego de respectar el lloc on sou. Encara que li desagradi, us trobeu
a Catalunya. Si bé és cert que el territori és francès, és de cultura catalana. Nosaltres
tenim una doble cultura, que viuen molt bé per exemple els Bretons, Bascos, Alsacians
o Corses però també els Guineans ( que han conservat la cultura hispànica) , els
Quebequesos o encara els Valdôtains ( Vall D'Aosta, cultura francesa a Italia) i molts
altres nombrosos pobles en el món. La doble cultura és una riquesa.”
Des del seu bloc personal ( http://bricelafontaine.blog.cat/2015/04/30/remplacer-perpignanla-catalane-par-perpignan-la-francaise/ ), Brice Lafontaine afegeix que les pressions anti
catalanes per part del govern espanyol son tals que els propis organitzadors d'aquest segon
fòrum s'han “oblidat” de convidar al seu homòleg català el Director de la casa de la
Generalitat a qui el Cònsul espanyol no li dirigeix la paraula des de fa temps. També des del
seu bloc personal, Lafontaine li dona un encertat consell al Cònsul incendiari anticalà :
“...i per descomptat, si no li convé, vostè és lliure d’anar a algun lloc més “francés”.
Més informació a :
http://www.lindependant.fr/2015/04/30/le-consul-d-espagne-suggere-a-perpignan-de-s-appeler-la-francaise-etplus-la-catalane-video,2024675.php
http://www.francebleu.fr/infos/perpignan-la-catalane-ou-la-francaise-le-consul-d-espagne-cree-la-polemiquechez-les-catalanistes-2321533
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/catalan.htm
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