
 DADES 

Població: 2.500 habitants.
Nom oficial Salses le
Chateau. En l’administració
francesa forma part del
departament dels Pirineus
Orientals i de la regió
Llenguadoc Rosselló.

Alcalde: Jean Jacques Lopez.
(Partit Socialista Francès)

Més informació: Associació
Porta dels Països Catalans:
www.portadelspaisoscatalan
s.com
Castell de Salses (en francès):
salses.monuments-nationau
x.fr

i el nom de Salses conti-
nua avui al mapa català es

deu sobretot a la tossuderia
d’una associació local: l’Asso-
ciació de la Porta dels Països
Catalans. Al capdavant
d’aquesta entitat, una parella
de Salses, l’Armand i la Janina
Samsó, van mobilitzar durant
vint anys tot el territori per ai-
xecar un monument que sim-
bolitzaria el límit septentrio-
nal de les terres catalanes. Tot
va sortir d’un sentiment d’in-
dignació quan a principi dels
anys vuitanta es va inaugurar
l’àrea de servei de l’autopista
de la Jonquera que s’havia de
dir Porta de Catalunya. Calia fer
recular el concepte de porta
uns cinquanta quilòmetres

S

La Porta del nord, oberta de bat a bat

ESTEVE CARRERA

A Salses, tot i que el castell i el monument de la Porta dels Països Catalans hi situïn l’antiga
frontera entre les corones francesa i aragonesa, la francesització s’hi ha instal·lat ja fa anys

més al nord. Els pals a les rodes
de l’administració francesa
van durar vint anys, fins que
l’any 2003 es va poder inaugu-
rar el monument dissenyat per
Emili Armengol. Avui, sortint
del territori català per carrete-
ra, autopista o en tren, tothom
pot veure el monument de Sal-
ses. Tret d’això, costa trobar al-
gun rastre més de catalanitat a
Salses le Chateau. Recentment
l’Ajuntament ha posat noms
de carrer amb referències cata-
lanes (com Arbúcies o Guarda-
mar, ciutats agermanades) en
les noves urbanitzacions. Al-
gun curs d’iniciació al català a
les escoles, una ballada de sar-
danes per Sant Joan a la Porta, i
poca cosa més. Salses és el re-
flex de la Catalunya del Nord:

un municipi del departament
dels Pirineus Orientals –en
llenguatge administratiu fran-
cès– on es parla i es viu en fran-
cès. La catalanitat és en el mi-
llor dels casos un plus cultural i
una oportunitat econòmica si
pot fer parar un cotxe a com-
prar vi. Pràcticament ningú
aquí no es planteja que el con-
cepte de Països Catalans inte-
gri una vessant política. Més
que la Porta, l’atractiu turístic
és el castell, una estructura mi-
litar encarregada per Ferran el
Catòlic que demostra sobrada-
ment que aquest punt era fron-
tera entre les corones aragone-
sa i francesa. Però fa temps que
ni el castell ni la porta han im-
pedit que la francesització
s’instal·li aquí.

Una ballada de sardanes al peu del monument de la Porta dels Països Catalans, al municipi de Salses. / EL PUNT
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