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ČĦŘǾŇİQŲĚ

Ŀ’ĚMBǺĿĿǺŇŤ VİŘǺĢĚ ĐŲ PǺŘČ ǾĿỲMPİQŲĚ
PĦİĿİPPĚ ČǺŇŤİŇ
ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Čěťťě șěmǻįňě, j’ǻį ǻșșįșťé à ųň évèňěměňť đǻňș ųň đěș čǿįňș ŀěș pŀųș đỳňǻmįqųěș đě Mǿňťřéǻŀ. Ģřįffįňťǿẅň ? Ŀě
Mįŀě Ěňđ ? Ŀě Vįěųx-Mǿňťřéǻŀ, pěųť-êťřě ?
Pǻș đų ťǿųť ! Čěť ěňđřǿįť, jě vǿųș ŀě đǿňňě ěň mįŀŀě, ěșť ŀě Pǻřč ǿŀỳmpįqųě. Ěħ ǿųį, čěť įmměňșě qųǻđřįŀǻťèřě ǻvěč
ŀěqųěŀ bǿň ňǿmbřě đě Qųébéčǿįș ň’ǿňť pǻș ěňčǿřě fǻįť ŀǻ pǻįx. Mêmě șį ŀǻ fǻčťųřě ěșť mǻįňťěňǻňť ǻčqųįťťéě, įŀ
řǻppěŀŀě ųň įmměňșě đéřǻpǻģě fįňǻňčįěř, șǿmbřě șǿųvěňįř đě ňǿťřě ħįșťǿįřě čǿŀŀěčťįvě.
Bįěň șûř, ŀě șǻťǻňé přǿbŀèmě đě ŀǻ ťǿįťųřě đų Șťǻđě ň’ěșť pǻș řéģŀé. Ŀě ňǿmbřě đě đéčħįřųřěș đě ŀǻ ťǿįŀě řěfǻįť
péřįǿđįqųěměňť șųřfǻčě đǻňș ŀ’ǻčťųǻŀįťé. Ŀ’éťųđě đų đǿșșįěř șě pǿųřșųįť, đįť-ǿň. Mǻįș čě ň’ěșť pǻș đěmǻįň ŀǻ věįŀŀě, j’ěň
ǻį bįěň pěųř, qųě ŀě ģǿųvěřňěměňť įňjěčťěřǻ ŀěș mįŀŀįǿňș ňéčěșșǻįřěș à șǿň řěmpŀǻčěměňť. Ǻpřèș ťǿųť, ŀǻ đéčħįřųřě qųį
ěmpêčħě ŀǻ pŀěįňě ųťįŀįșǻťįǿň đų șťǻđě 12 mǿįș pǻř ǻňňéě ňě đǻťě qųě đě 1999…
Čěť įňťěřmįňǻbŀě fěųįŀŀěťǿň jěťťě mǻŀħěųřěųșěměňť đě ŀ’ǿmbřě șųř ŀě đévěŀǿppěměňť ěxčěpťįǿňňěŀ đě ŀ’ěňșěmbŀě đų
Pǻřč ǿŀỳmpįqųě đěpųįș čįňq ǻňș. Đěș mįŀŀįǿňș ǿňť éťé įňvěșťįș đǻňș ŀě Čěňťřě șpǿřťįf, đǿňť ŀěș įňșťǻŀŀǻťįǿňș (ŀě
čǿmpŀěxě ǻqųǻťįqųě, pǻř ěxěmpŀě) șǿňť à čǿųpěř ŀě șǿųffŀě. Ŀ’İňșťįťųť ňǻťįǿňǻŀ đų șpǿřť đų Qųéběč, qųį ǿffřě đěș
șěřvįčěș ěșșěňťįěŀș à ňǿș ǻťħŀèťěș đ’éŀįťě, ǿččųpě ǻųșșį đěș qųǻřťįěřș șpěčťǻčųŀǻįřěș à ŀǻ fįňě pǿįňťě đě ŀǻ ťěčħňǿŀǿģįě.
Čě ň’ěșť pǻș ťǿųť : ŀǻ Ťǿųř đų Șťǻđě ǿŀỳmpįqųě șěřǻ ħǻbįťéě đèș ŀ’ǻň přǿčħǻįň. Șǻųf pǿųř ŀěș ǻįřěș đ’ǻččųěįŀ à șǻ bǻșě
ěť ŀ’ǿbșěřvǻťǿįřě à șǿň șǿmměť, ěŀŀě ěșť vįđě đěpųįș șǿň pǻřǻčħèvěměňť ěň 1986. Ŀěș pŀǻťěǻųx șpǿřťįfș įmǻģįňéș pǻř
ŀ’ǻřčħįťěčťě Řǿģěř Ťǻįŀŀįběřť ň’ǿňť jǻmǻįș vų ŀě jǿųř. Ǻų fįŀ đěș ǻňňéěș, ųňě đǿųżǻįňě đ’įđéěș ǿňť éťé évǿqųéěș pǿųř
ŀ’ǿččųpěř, mǻįș ǻųčųňě ň’ǻ ǻbǿųťį.
Vǿįŀà pǿųřqųǿį ŀ’ǻřřįvéě přǿčħǻįňě đě 1000 ěmpŀǿỳéș đų Mǿųvěměňť Đěșjǻřđįňș, qųį ǿččųpěřǿňť șěpť đěș 14 éťǻģěș
đě ŀǻ Ťǿųř, řěpřéșěňťě ųň đévěŀǿppěměňť įmpǿřťǻňť. Čě qų’ǿň pěųť ǻppěŀěř « ŀǻ vįě đě qųǻřťįěř » đų Pǻřč ǿŀỳmpįqųě
șě đévěŀǿppěřǻ ěň ǻččéŀéřé. Đ’ǻųťřěș ěňťřěpřįșěș ș’įňșťǻŀŀěřǿňť évěňťųěŀŀěměňť ǻųx éťǻģěș șųpéřįěųřș. Čǿmpťě ťěňų
đě ŀ’ǻřčħįťěčťųřě đě ŀǻ Ťǿųř, čěųx-čį șǿňť đě mǿįňđřě ťǻįŀŀě, mǻįș přǿpǿșěňť đěș vųěș șųpěřběș. Řéșųŀťǻť, ŀ’ǿffřě đě
șěřvįčěș įřǻ ěň ǻųģměňťǻňť : ģǻřđěřįě, čǻmpș đě jǿųř, řěșťǻųřǻťįǿň, ǻįřěș đě đéťěňťě…
Ǻvǻňť mêmě ŀ’įmpųŀșįǿň đǿňňéě pǻř Đěșjǻřđįňș, ǿň ǻ ǻșșįșťé à ŀ’ǻppřǿpřįǻťįǿň đ’ǻųťřěș ěșpǻčěș ǻbǻňđǿňňéș đų Pǻřč
ǿŀỳmpįqųě. Ŀ’Ěșpŀǻňǻđě, șį ŀǿňģťěmpș ųň đéșěřť đě béťǿň, ěșť đěvěňų ŀě ŀįěų đě đįżǻįňěș đě řěňđěż-vǿųș ș’įňťéģřǻňť
http://plus.lapresse.ca/screens/b8a42d97-85da-4433-8c02-87206e11e66a%7C_0.html
ǻų Mǿňťřéǻŀ fěșťįf qųě ňǿųș ǻįmǿňș ťǻňť : čǿňčěřťș, čǻmįǿňș đě čųįșįňě đě řųě, ǻčťįvįťéș șpǿřťįvěș… Ǻų pǿįňť qų’ųňě
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ǻų Mǿňťřéǻŀ fěșťįf qųě ňǿųș ǻįmǿňș ťǻňť : čǿňčěřťș, čǻmįǿňș đě čųįșįňě đě řųě, ǻčťįvįťéș șpǿřťįvěș… Ǻų pǿįňť qų’ųňě
ěňťřěpřįșě, ŀǻ Fįňǻňčįèřě Șųň Ŀįfě, ỳ ǻ mêmě ǻșșǿčįé șǿň ňǿm. Čě ň’ěșť pǻș řįěň qųǻňđ ǿň ỳ pěňșě.
***
« Çǻ ňǿųș přěňđ ųň Mųșéě đěș șpǿřťș. Ěť ŀ’ěňđřǿįť įđéǻŀ, č’ěșť įčį ! », ŀǻňčě Jǻčqųěș Bǻřįŀ.
Ňǿųș șǿmměș ǻų bǻș đě ŀǻ Ťǿųř đų Șťǻđě, đǻňș ųň ěňđřǿįť ňǿmmé « Měżżǻňįňě đų Ħǻŀŀ ťǿųřįșťįqųě ». Ș’įŀ ň’ěň ťįěňť
qų’à M. Bǻřįŀ, čěťťě ǻppěŀŀǻťįǿň șěřǻ bįěňťôť čħǻňģéě pǿųř čěŀŀě đě « Mųșéě đěș șpǿřťș đų Qųéběč ».
Đěpųįș đěș ǻňňéěș, đě čǿųřǻģěųx ģǻřđįěňș đě ňǿťřě pǻťřįmǿįňě șpǿřťįf řêvěňť đ’ųň ŀįěų qųį čéŀébřěřǻįť ŀěș ěxpŀǿįťș
đěș ǻťħŀèťěș ěť bâťįșșěųřș ǻỳǻňť ťįșșé ňǿťřě ħįșťǿįřě șpǿřťįvě. Ŀě ŀéģěňđǻįřě Ěđģǻř Ťħéǿřêť, ŀǿňģťěmpș přéșįđěňť đų
Pǻňťħéǿň đěș șpǿřťș đų Qųéběč, ňǿųș ǻ mǻŀħěųřěųșěměňť qųįťťéș ǻvǻňť đě vǿįř șǿň řêvě čǿňčřéťįșé. M. Bǻřįŀ ǻ přįș
ŀǻ řěŀèvě.
Qų’ěșť-čě qųě ŀě Pǻňťħéǿň đěș șpǿřťș ? İŀ ș’ǻģįť ťǿųť șįmpŀěměňť đě ňǿťřě Ťěmpŀě đě ŀǻ řěňǿmméě, đéjà fǿřť đě
233 įňťřǿňįșéș. Čěťťě șěmǻįňě, ŀěș ňǿmș đě 14 ňǿųvěǻųx měmbřěș, đǿňť șěpť à ťįťřě pǿșťħųmě, ǿňť éťé ǻňňǿňčéș. Ǿň
ỳ řěťřǿųvě đěș pěřșǿňňǻŀįťéș mǻřqųǻňťěș čǿmmě Bǿb Ģǻįňěỳ, Běň Čǻħǿǿň ěť Jǻčqųěș Đǿųčěť, mǻįș ǻųșșį đěș ģěňș
qųį șǿmbřěřǻįěňť đǻňș ŀ’ǿųbŀį șǻňș ŀǻ vįģįŀǻňčě đų čǿmįťé đě șéŀěčťįǿň. Pǻřmį ěųx, Jǻměș Čřěįģħťǿň, ųň đěș
įňvěňťěųřș đų ħǿčķěỳ đǻňș ŀǻ đěųxįèmě mǿįťįé đų XİXě șįèčŀě.
M. Bǻřįŀ ěť șǿň éqųįpě přépǻřěňť đéjà ŀě ģǻŀǻ đě șěpťěmbřě přǿčħǻįň, ǿù ŀǻ čǿħǿřťě đě 2017 șěřǻ ǿffįčįěŀŀěměňť
ǻččųěįŀŀįě ǻų Pǻňťħéǿň. Mǻįș đ’įčį ŀà, įŀș șě řéjǿųįșșěňť đ’ųň đévěŀǿppěměňť přǿměťťěųř : ŀǻ ťěňųě, đǻňș ŀě Ħǻŀŀ
ťǿųřįșťįqųě, đ’ųňě ěxpǿșįťįǿň įňťįťųŀéě Đěpųįș 1976 , ǿù đěș ǻřťěfǻčťș řǻppěŀŀěňť đě ģřǻňđș pǻňș đě ňǿťřě vįě șpǿřťįvě.
Pŀǻįșįřș ģǻřǻňťįș pǿųř ťǿųș !
Ŀǻ șųįťě ŀǿģįqųě șěřǻįť ŀ’ǿųvěřťųřě đ’ųň véřįťǻbŀě mųșéě đěș șpǿřťș ǻų mêmě ěňđřǿįť, ǻvěč ųňě čǿŀŀěčťįǿň
pěřmǻňěňťě, đěș ěxpǿșįťįǿňș ťħémǻťįqųěș, đěș bǿřňěș įňťěřǻčťįvěș ěť đěș přéșěňťǻťįǿňș mųŀťįméđįǻș. Ŀěș įđéěș
đ’ǻméňǻģěměňť ňě mǻňqųěňť pǻș : ǿň pǿųřřǻįť, pǻř ěxěmpŀě, řěmpŀǻčěř čě mųř pǻř ųňě čŀǿįșǿň vįťřéě, qųį ǿffřįřǻįť
ǻųx vįșįťěųřș đų Mųșéě ųňě vųě mǻģňįfįqųě șųř ŀě čǿmpŀěxě ǻqųǻťįqųě. Ěť čǿmmě ťǿųť ěșť ģįģǻňťěșqųě ǻų čǿmpŀěxě
ǿŀỳmpįqųě, ŀ’ěșpǻčě ňě mǻňqųě pǻș.
Mįčħěŀ Ŀǻbřěčqųě, přéșįđěňť đě ŀǻ Řéģįě đěș įňșťǻŀŀǻťįǿňș ǿŀỳmpįqųěș, ǻppųįě ěňťįèřěměňť ŀ’įđéě. « Čě mųșéě ěșť
ųňě ňéčěșșįťé, đįť-įŀ. Ǿň ǻ běșǿįň đě șě șǿųvěňįř, ǿň ǻ běșǿįň đě řěčǿňňǻîťřě, ǿň ǻ běșǿįň đ’ħǿňǿřěř. »
Ŀǻ pěřșpěčťįvě đ’įňťéģřěř ǻų Mųșéě ųň vǿŀěť șčįěňťįfįqųě, șųșčěpťįbŀě đ’įňťéřěșșěř ŀěș jěųňěș, șǿųŀèvě ǻųșșį
ŀ’ěňťħǿųșįǻșmě đě M. Ŀǻbřěčqųě. « Ǿň pǿųřřǻįť ǻbǿřđěř đěș đįżǻįňěș đě ťħèměș », ŀǻňčě-ť-įŀ, șǿųŀįģňǻňť ŀǻ přǿxįmįťé
đų Bįǿđômě ěť đų Pŀǻňéťǻřįųm.
Bįěň șûř, ŀ’épįňěųșě qųěșťįǿň đě ŀǻ fǻčťųřě pǿșě přǿbŀèmě. İŀ ěșť ťǿųjǿųřș čǿûťěųx đě přǿčéđěř à đěș ťřǻňșfǿřmǻťįǿňș
à ŀ’įňťéřįěųř đěș įňșťǻŀŀǻťįǿňș ǿŀỳmpįqųěș. Ěť ųňě fǿįș ŀ’ěňvěŀǿppě đų Mųșéě řéǻŀįșéě, įŀ fǻųđřǻ ŀě měųbŀěř ěť ŀ’ǻňįměř.
Ǿň pǻřŀě đě pŀųșįěųřș, pŀųșįěųřș mįŀŀįǿňș đě đǿŀŀǻřș. Ųňě řéěŀŀě vǿŀǿňťé pǿŀįťįqųě, ěť ŀ’ěňģǻģěměňť đě qųěŀqųěș
șǿŀįđěș pǿřťěųřș đě bǻŀŀǿň čǿmmě Jǻčqųěș Bǻřįŀ ěť Mįčħěŀ Ŀǻbřěčqųě, șěřǻ ňéčěșșǻįřě pǿųř fǻįřě đébŀǿqųěř ŀě
đǿșșįěř.
Șǿųħǻįťǿňș qųě ŀě přǿjěť ǻbǿųťįșșě. Ŀě șpǿřť fǻįť pǻřťįě įňťéģřǻňťě đě ňǿťřě čųŀťųřě. Ěť įŀ fǻųť čéŀébřěř șǿň pǻșșé.
***
Ŀěș ťřǻňșfǿřmǻťįǿňș ǻų Pǻřč ǿŀỳmpįqųě șǿňť đéjà ňǿmbřěųșěș. Ěť đěș přǿjěťș pǿřťěųřș čǿmmě ŀě Mųșéě đěș șpǿřťș
șǿňť đǻňș ŀěș čǻřťǿňș.
Qųį ǻųřǻįť pěňșé čěŀǻ pǿșșįbŀě įŀ ỳ ǻ ųňě đįżǻįňě đ’ǻňňéěș à pěįňě ? Čě șįťě mǻŀ-ǻįmé ěșť đěvěňų ųň ěxěmpŀě đě
vįťǻŀįťé. Běǻųčǿųp řěșťě à fǻįřě, mǻįș ŀě vįřǻģě ěșť ěmbǻŀŀǻňť.
http://plus.lapresse.ca/screens/b8a42d97-85da-4433-8c02-87206e11e66a%7C_0.html
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