
PENSAMENT

A Vilafranca de Conflent hi vaig
anar fa molts anys quan vaig fer
cursos a la Universitat Catalana
d'Estiu, aPrada. He recordat com
em va impressionar molt llavors
veure aquesta vila cmrnrrrallada de
la qual no sabi¿r ¿ì pcncs rcs. I)euria
ser läny 1987. l,liLvors viì s()r la des-
cobertaclcl lìosst'lki itlc li¡ ctt.¿rlani-
tatdäque llir lcrr'¡r. l'ln ¡xrnrix t¡ue ja
envaig escrirrxl irIgr r rr i¡r'l ir:lc lcluell
estiu planyent-rnc <lt, I'ris rlc l¿r se-
nyera per vendrc nrrl i vi. l,l¿Lvors,

encara vaig senti r ir l¡¡r'r r ¡r rr, ¡ 
li rrlava

català. Arahihe torrrrrl i rrr'lrr'¡rrlrni-
rat de com deuria scl l¡r'llir irr¡rrcst,a

vila abans de ser grcrrrrrcrrl ('nurìu-
rallada i segellada pcr un r'ì'lr,l¡rc
enginyer militar anolncrrrrl Virr¡-
ban, enginyer ordinari rlt' l,r¡r¡is

KV després de lännexió dhquesta
part de Catalunya -el Rosselló i part
de la Cerdanya- al regne de França
per una clara raó que no s'erplica
amb claredat als manuals d'histò-
ria general la supremacia militar
de França damunt de la decadèn-
cia militar i política d'Espanya.

França es convertia en la gran
potència d'Europa i esquarterava
una part que haviapertangataCa-
talunya des dels oríçns amb el be-
neplàcit d'un rei borbó que va ac-
tuar d'esquena a les institucions
catalanes. Al Tractat dels Pirineus
signat el 1659 es lliurava aquest
extens territori, que era català, al
Regne de França. Era una conces-
sió trista i absurda del rei espanyol
Felip IV després de la Guerra dels

Trenta Anys i després de derrota
de la batalla de les Dunes, fet mi-
litar que indica el declivi de la di-
nastia dels Borbons a Europa. Les
conseqüències däquest tractat van
afectar una gent catalana que es va
veure incorporada, vulgues no vul-
gues, a un altre estat i un altre rei,
Louis XIV que dissolgué I'endemà
mateix del tractat sense contem-
placions les institucions catalanes
pròpies del país i obligà a abando-
nar el català, que era la llengua ha-
bitual de la gent del Rosselló, en fa-
vor del francès fins al punt que tot el
que fos escrit en català era invalidat.

Tampoc s'ensenyà mai en català
en cap escola o institut públic del
Rosselló o del Conflent. A¡a, natu-
ralment, el català ha desaparegut
pràcticament de manera completa.
Ningu no el parla sinó la gent gran
en les zones rurals. Només algun
virolat eixelebrat escriu a la porta
de la seva casa: aquí hi viu un ca-
talà! O aquí es parla català. Dels jo-
ves, cap. Lavidapolítica és en fran-
cès i només en resta un rastre de ca-
talanitat en I'US,{P de Perpinyà, un
equip de rugbi.

La història és complexa, però
mai ningú de la monarquia borbò-
nica ni de l'estat espanyol ha recla-
mat aquest territori que, a més, no
podia ser separat de les altres terres
catalanes per les mateixes lleis de la
Corona dAra gó. Cadavegada que hi
torno mädmiro que el rei espanyol
lliurés aquesta terra tan abundosa
de boscos, de rius. Aquesta terra
que era lbrigen de la Marca Hispà-
nica, oberta i lluminosa, bellíssima,
amb tota Ia seua història i gent ca-
talana a un altre estat que ha acabat
am:llant la seua catalanitat fins a
situar-la en la forma més anodina
de folldore.
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