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José Luís Morán és el director del Festival Internacional de Benicàssim. Reconec el meu desconeixement
sobre manifestacions d’aquest tipus i naturalment en concret sobre el FIB. Sincerament no en tinc cap
referència, ni bona ni dolenta. Però no rau aquí l’interès que em fa escriure aquestes ratlles.

El que m’ha cridat l’atenció són unes declaracions que ha fet aquest director, plenes d’una inconsciència i
d’un recondit espanyolisme que el cataloguen, al meu entendre, com a l’ignorant més pedant, que a més
pretén aparentar un progressisme de la més baixa i estúpida qualitat.

La pregunta que li fa l’entrevistadora fa referència a: -Us heu plantejat portar algun grup que canti en català,
tenint en compte que el festival és a Benicàssim?- La resposta d’aquest jovenet tan universal és la següent: -
Jo, sincerament, no crec en nacionalismes, crec més en la gent que mostra la seva cultura d’una manera
més massiva perquè arribi a més gent. Entenc els qui defensen les seves arrels i ho respecto, però no ho
comparteixo. Prefereixo recolzar la gent que canta en castellà que els que canten en euskera, català o
gallec. No es tracta de reduir, sinó de tendir a un món en què ens puguem comunicar tots millor i no
mirar-nos tan a nosaltres mateixos. Però més que boicotejar qualsevol cultura, el que busquem es recolzar la
comunicació massiva, és arribar al màxim públic.-

De conya noiet insignificant. Hauries d’haver estat fidel al teu anacionalisme i haver eliminat el teu
castellanisme tancat i ridícul i haver invitat els grups xinesos per no caure en una llengua anti tot el què no
sigui la seva. Amb la vostra aparentment dilatada vocació heu afavorit una llengua que ha surat gràcies a
l’agressió més salvatge, que l’ha fet créixer sobre piles de morts, com s’ha mostrat històricament, no sols a
Catalunya, sinó a Euskadi i Galícia i tot el Continent Sud Americà. Et sembla elogiable aquesta
internacionalitat del nacionalisme castellà-“ejpañol”? 

Al marge d’aquesta valoració per nombre de parlants, n’hi ha encara una altra i és la internacionalitat de
l’anglès, molt superior a la del castellà. Sàpigues que a qualsevol racó del món t’entendran en aquesta
llengua, cosa sobradament sabuda per tothom, ja que el castellà sols l’entenen massivament als països del
con sud americà. Sigues conscient també que actualment hi ha nombrosos grups de “indígenas” que dieu
vosaltres, que estan reivindicant les seves llengües pròpies en protesta contra els anteriors sanguinaris i
macabres ocupants “ejpañoles”. Recorda també que aquests, després ho van perdre tot degut al seu mal
cap i tergiversada “grandeza de ejpaña”.

Sou el que no hi ha. Arribeu a fer fàstic amb aquesta cantarella insultant i depreciativa contra tot el que no
sigui vosaltres sols. No és discriminació aquesta actitud? No és un tancament egocèntric i malaltís fins a la
paranoia? No és que us sentiu tan poca cosa que si no pugeu a coll i be dels altres us sembla que ni tan sols
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existiu? Com aneu pel món!

Claudi Romeu, 19 de juliol del 07
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