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Àngels Mach
Abans de donar per acabades aquestes onzenes trobades, durant
el dia hem estat fent parlaments en petits comitès, petits grups i
ja us podem anunciar que, l’any que ve, ens desplacem a l’altra
banda de la ratlla i anirem al Conflent. 
El Casal del Conflent ens rebrà per les dotzenes trobades. També
a l’octubre, o més o menys per aquestes èpoques, ja us en
mantindrem al corrent, i en Jordi Taurinyà us ho confirma tot
seguit.

Jordi Taurinyà
Us convidem. 
És la primera vegada que venim a aquestes Trobades Culturals
Pirinenques i estem molt contents. Hi hem vist unes coses…
Felicitem a tothom, i també a la gent que ens han acollit aquí. Ha
estat un dia fantàstic i mirarem de rebre-us tan bé com ho han fet
aquí. Voldria agrair a tota la gent que ens han fet conèixer totes
aquestes coses i estem molt contents. 
Al Conflent hi ha gent de Ripoll. Aquí és el bressol de Catalunya.
N’hi ha alguns del Principat que s’ho han agafat així; ho hem
discutit, això. Hi ha un agermanament entre Prada i Ripoll. Fa
molts anys, dels anys 69. 
Estaria molt content. Llavontes hem reflectit que podria ser a
l’octubre; en Didier parlava del 24 d’octubre.  
Serà al peu del Canigou, que és la muntanya mítica sagrada dels
catalans, on sereu benvinguts a casa nostra. A Catalunya i no a
França. Perquè nosaltres no venim pas a Espanya, aquí; venim a
Catalunya. Doncs que quedi clar d’una banda i de l’altra. I
estaríem molt contents de rebre-us allà i potser veurem amb
l’Antoni Pol si podem tenir Vall Roc, que sí, que és una bonica
casa i que han participat amb la Universitat Catalana d´Estiu, fet
que és una cosa nova. Penso que seria interessant. Nosaltres
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sempre estarem molt contents de rebre-us i mirarem, potser diumenge, si hi ha gent que
vénen a dormir, de fer una passejada en aqueixos llocs. Potser anar a veure les Mines de
Ferro de Taurinyà o Sant Miquel. Mais tothom coneix Sant Miquel de Cuixà. Però tenim
una riquesa també, eh? Com aquí i tot, tenim una Catalunya fantàstica, i espero que ens
hi puguem retrobar.
Fins l’any que ve, a la Catalunya del Nord, al Conflent, a Prada. Ben contents de rebre-us.
I gràcies encara a la gent d’aquí, que ha estat fantàstica.
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