Mot del President

Benvolguts amics,

Una vegada més us proposem de retrobar-nos a Bao en el marc de la quarta edició de la
Trobada de la catalanitat a Catalunya Nord, IDENTI’CAT 2005

És imprescindible que nosaltres, la gent del país, mostrem que la nostra llengua i la nostra
cultura són ben vives malgrat els intents d’eliminar-les. I si no ho creieu mireu al vostre voltant i
veureu :

- el monarca de Montpelher intentant convertir-nos, nosaltres i els occitans, en septimanians

- els militars vestits de verd o de blau, a l’anomenada frontera, intentant penalitzar qualsevol
símbol de catalanitat en els nostres cotxes i tractant-nos com a delinqüents de la pitxor espècie

- els mitjans de comunicació locals decidint que ens interessa molt més saber que passarà al «
printemps de Bourges » i al « Supermotard » de Ribesaltes en comptes d’informar-nos de les
nostres festes i activitats com l’11 de setembre, el dictat en català, el recital de Lluís Llach i
Feliu Ventura a Elna, i un llarg etcètera

- els elegits entusiasmats amb la doble retolació als pobles i carreteres del País Basc o de
Bretanya, però per fer-ho en català, a casa nostra, no hi ha mai prou diners,…

Sort que encara, com us deia abans, sem ben vius i amb manifestacions col.lectives com el
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dictat en català, el correllengua o IDENTI’CAT mostrem, afirmem i reivindiquem la nostra
identitat, la nostra voluntat de continuar a ser allò que volen impedir que siguem : catalans de
ple dret.

A l’hora que escric aquest text no sabem encara si haurà guanyat el si o el no en el referèndum
sobre la constitució europea. Però nosaltres sabem que, sigui quin sigui el resultat, la nostra
lluita pel reconeixement dels nostres drets com a poble continuarà, així com la lluita perquè la
nostra llengua, amb més de 1000 anys d’història i deu milions de parlants, tingui el mateix
reconeixement que altres llengües com el finès o el maltès. Només nosaltres podem
aconseguir una Europa respectuosa de tots els pobles i llengües que le composen. I el primer a
fer és mostrar el nostre orgull de ser catalans, mostrar que no esperem reconeixements oficials
per afirmar que sem catalans, i que una sola llengua ens uneix de Salces a Guardamar i de
Fraga a Maó.

Siguem, doncs nombrosos a Bao del 2 al 5 de juny. Amb un programa dens i divers, ens
retrobarem al voltant del teatre, la música tradicional, el cant, el rock, els espectacles per a la
mainada, els castells i també el debat, amb un reflexió entorn de « la dona i la transmissió de la
identitat ».

Esperem que aquesta IDENTI’CAT tingui l’èxit dels anys precedents i que hi serem nombrosos
per mostrar i afirmar que « sem catalans i mai morirem ».

Andreu Dedies
President d'Aire Nou de Bao
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