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XIII Trobades culturals pirinenques

Per la cultura avui estem aquí, per parlar d’aquesta història i 
patrimoni a Ceret i cal que ens fixem molt, molt, en la Catalunya sud.
La vostra presència és cada cop acompanyada de felicitació.
Com l’obtinguda de Ceret per la seva aportació a la cultura.
Crec que no hem de tenir por que Ceret quedi un d’aqueixos centres 
de la cultura catalana al nord.  
I que les persones d’aquí inclús, els que no ens coneixen mos ajuden 
i som molt contents de vos recibir. 
Aquesta sala és dita de la Unió i crec que la unió és un nom que va 
bé per la Catalunya Sud i per la Catalunya Nord. 
Unió té d’ajudar perquè tenim un petit problema amb el nom de la 
nostra regió i és que l’Occitània s’acaba abans d’arribar a  nosaltres.
I que una cosa és que és petita i té tres noms Occitània- Pirineus- 
Mediterrània.
I País Català i Pays Catalan sembla molt difícil d’arriba’l a tenir.
Jo som no pas mal tolerant, i crec que aquí hi ha una falta gran i que 
ha fet que  tinguem la sensació que sem un poc  a rescat d’aquesta 
regió.
Doncs sé pas si heu vist encara la placa.

Alain Torrent, 
maire de Ceret

B E N V I N G U D A
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Va ser comandada i posarem, crec, a Ceret som 
discutit a l’Ajuntament que si calia posar País 
Català ou Pays Catalan.
Algú s’ho pot posar bé. 
Sem pensat que era una reivindicació, un poc 
per que el nom francès de Pays Catalan és 
més entès per a la regió i que calia posar Pays 
Catalan.
Perquè és per marcar que això te de ser posat a 
costat d’Occitania.
Jo me cal partir, me cal marxar. 
Parlareu de cultura, parlareu de patrimoni, 
d’història de Ceret i després en Miquel Arnaudies me’n donarà raó. 
Crec que passareu un bonic dia aquí. 
Jo avui me cal marxar cap a Tuïr. 

Benvinguts a tus i bona diada. 


