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Noves dels Ports
Època III Núm. 29          Tots Sants 2010

El govern espanyol perd els papers i es 
pronuncia en contra de la unitat d'Espanya

Sorpresos -en distints graus segons la persona, tot s'ha de dir- ens hem 
quedat quan ens hem assabentat que el govern central “no presta la seua 

conformitat” a la tramitació de la Iniciativa Legislativa Popular per a que 
es vegen les televisions autonòmiques a les altres comunitats autònomes 

amb la mateixa llengua.

Es veu que hi ha un mecanisme 
constitucional que així ho preveu, l'article 

126.2. L'excusa és econòmica, perquè 
incrementaria la despesa, argumenten; 

com si tornar a apujar l'interruptor de la 
llum o llevar el precinte als repetidors 

actuals (d'entitats cíviques o 
administracions locals) haguera 

d'arruïnar la 12ª economia mundial 
(segons diu l'FMI). Fins i tot si el Govern 

d'Espanya n'assumira el cost, seria la 
xocolata del lloro!

Són eixos articles que estan a la 
Constitució Espanyola i que ningú té 

presents però que algun pare de la Pàtria 
va posar en el seu moment per a deixar-ho 

tot nugat i ben nugat, mentre els 
ciutadans ens despistem mirant els que són més escandalosos com el 8, 

volgudament ambigu, o bé el 145 destinat a impedir la reedició de la 
Corona d'Aragó, en aquells temps on la comarca dels Ports era el centre del 

món.

No valorarem massa esta interferència de l'executiu en el legislatiu: els 
diputats del Congrés n'han demanat explicacions. Ens limitem a mostrar la 

nostra perplexitat. Però val la pena ressaltar que les inicatives del demos 
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haurien d'estar més respectades i tingudes en compte per un govern 
democràtic (que governa en nom del demos). 

Podríem establir una classificació de les raons de govern:  raons d'estat,  
raons de força major, raons de bé comú, raons de conveniència i, també, 

raons orquídiques...

Fins ara estàvem acostumats a que l'estat vulguera recuperar i laminar 
competències autonòmiques. Buscaven qualsevol excusa per dotar de 

continguts a la majoria de ministeris que no tenen més competència que la 
coordinació.

Era un caramelet molt dolç per mostrar el paper unificador de l'estat, i  
com éste afavoria la connexió i la unió entre les distintes regions i  

nacionalitats d'Espanya (usem els termes constitucionals). Però es veu que 
l'exercici del poder i l'autoritat no són la mateixa cosa.

Algun ministre conserva la cartera però ha perdut els papers.
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Correllengua  2010

Dilluns 11 d'octubre, 19 h. Morella

Encara que no el convoquem 
sempre assistim almenys una 

representació de la junta. 
Enguany fins i tot hem tret 

pancarta i senyera; 
desgraciadament no les havíem 
guardat molt fondes. Malgrat la 

pluja, ha estat un dels 
correllengües amb més 

assistència. S'ha fet l'habitual 
cercavila de Sant Miquel a la font 

de la Pinya, si bé amb crits de 
"Volem TV3 i Aragó Televisió" 

entre d'altres. A la Sala, el Síndic 
de la Ciutat, Rhamsés Ripollés, 

ha donat la benvinguda a la 
delegació d'Acció Cultural del 

País Valencià, encapçalada per Toni Royo que ha dirigit unes paraules. Després de la lectura del 
manifest, el col·lectiu "Els Ports en Moviment" ha fet una performance relativa a la llibertat d'expressió.

VOLEM VORE LA TELE!
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Fronteres amb normalitat

He estat a Esterri d'Àneu, poble pallarés separat d'Aran, eixa vall occitana sota sobirania espanyola 
on naix la Garona, pel port de la Bonaigua, un d'eixos escassos ports en tot l'estat que es pot quedar 
uns quants dies tancat. Seria com Catí respecte a la resta de la comarca dels Ports -també són uns 
800 habitants- però amb 4 o 5 autobusos diaris en cada sentit que comuniquen amb l'estació de tren 
més pròxima, festius inclosos, que està a una distància com Vinaròs: manies dels catalans i la seua 
mentalitat tonta i estúpida de voler tenir una certa cohesió territorial! A més un d'ells aplega a la 
capital de província i un altre més a la capital autonòmica.

És un poble amb moltes similituds amb nosaltres, però la visita no era per plaer sinò per assistir a 
una de les sessions d'un curs de museologia que ha organitzat descentralitzadament la Xarxa de 
Museus Etnològics de Catalunya. Bé, no vos avorriré amb la formació que hem rebut a l'Ecomuseu 
de les Valls d'Àneu. A més dels museus destinataris naturals que eren òbviament els catalans, que 
per això s'ho pagaven, també hi havia personal tècnic d'alguns museus valencians.

És una obvietat que ni els científics ni la gent del poble no tenim cap problema per travessar la 
frontera. Però com que ací al nostre País Valencià cal explicitar les obvietats, vull fer-vos la ruta del 
viatge. En eixir de la faena vaig travessar la frontera amb Aragó a la Pobleta, vaig travessar la 
frontera lingüística prop d'Alcanyís, vaig travessar la frontera amb la província de Saragossa poc 
abans de Casp, la frontera lingüística de nou abans de Mequinensa, la frontera de la província 
d'Osca poc abans de Torrent de Cinca i l'autonòmica de Catalunya, més enllà de Fraga. 

En aplegar a la localitat pallaresa no m'havia paregut que haguera travessat cap frontera. A més, allà 
parlen com a la nostra comarca: bé, per a ser correctes amb la història, nosaltres parlem com ells. 
Només entrar a un bar sento com un li diu a un altre: “Sas lo que volen que faigue?” amb una forma 
dialectal que l'haguera pogut dir jo o qualsevol altre morellà.

Sóc un científic social i quan vaig a un lloc llisgo la premsa pròxima per vore com està el panyo. 
Buscant canals al comandament de la TDT, a la tele de la pensió on vaig fer nit, em topeto amb la 
Televisió Nacional d'Andorra: una televisió estrangera que ni tan sols és de la Unió Europea! Però 
resulta que no són els andorrans uns invasors, sinò que pareix que des de l'any 2008 tenen un 
conveni internacional per a que la seua tele pública es vege a les comarques pirinenques més 
pròximes a través d'una freqüència espanyola de la Generalitat de Catalunya, el canal 55 de la TDT. 
Recíprocament els andorrans emeten els canals de TV3 al seu territori nacional. 

Donaven la típica i avorrida entrevista a un polític de l'estat pirinenc però, per a ser la sisena part 
d'habitants que a la província de Castelló, trobo que la cosa tenia un to i un nivell molt més elevat 
que les tertulietes i contradeclaracions de la politiqueta castellonera. I no és que els sobren els 
diners: quan es va acabar la programació pròpia, van posar programes de la Xarxa de Televisions 
Locals, igual que fa la nostra tele comarcal Nord TV. 

Adreça postal: Costa de la Presó s/n 12300 MORELLA (Els Ports) PAÍS VALENCIÀ
Adreça electrònica: centredestudisdelsports@ymail.com



Entitat fundada el 1983 dedicada a la promoció del valencià, l’estudi científic i la defensa de la comarca dels Ports.

A l'endemà la ponència principal del curs la va impartir una conservadora-restauradora del Ministeri 
d'Educació i Cultura andorrà. 

Així que ja veeu: és més fàcil entendre's amb un país estranger que amb una altra comunitat 
autònoma del mateix estat o amb l'administració general del propi estat.

Carles Ripollés

Publicat al bloc del Centre el 24 d'octubre de 2010. (elsports.wordpress.com)
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L'AVE CANVIARÀ EL PAÍS VALENCIÀ: FITXES PRÀCTIQUES

FITXA 1: TEMPS DE VIATGE DES DEL CAP I CASAL
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Pitjor que Sarkozy

Estàvem a París. Anàvem a fer una manifestació contra els transvasament  de l’Ebre. Vam voler 
presentar una carta a l’ambaixada d’Espanya, però el Senyor Aznar no va permetre que ens obriren 
les portes.

Van ser més comprensius  –o, senzillament més cultes- els polítics francesos i ens van obrir les 
portes del Parlament. Vam tindre una reunió en una sala amb alguns parlamentaris francesos. 
Caminant pels passadissos recordo que vaig llegir uns números daurats (crec que la xifra superava 
el número mil) en una porteta mig oberta, que deixava entreveure una senyoreta teclejant en un 
ordinador. Vaig pensar quan llargs eren els tentacles de l’Estat. Des d’allí s’emetien lleis i 
ordenances que havien de complir tots els habitants de l’Estat, des de París fins a l’illa de la Reunió, 
una anacrònica colònia francesa a les costes africanes; i per suposat, també als racons de la 
Catalunya del Nord, on el centralisme estatal havia intentat aniquilar el català des de feia molt de 
temps. Quan vaig fer els primers viatges per la Cerdanya, cercant dades i testimonis locals per 
copsar la realitat del país on va viure Panxampla com exiliat o fugitiu, vaig poder parlar amb la gent 
gran sempre en català; eren pobles petits, al costat de Puigcerdà: Sallagosa, Estavar, Rô... La gent 
més jove no parlava català. Els Estats són els assassins de la parla més efectius que han existit mai. 
Els Dictadors, gairebé sempre gent inculta i desequilibrada i sangonosa, han tingut la mania 
d’obligar els súbdits a convertir-se tan incultes com ells i els pobles que els donen suport. Franco va 
ser un exemplar paradigmàtic; inculte, incapaç de parlar el gallec, o qualsevol llengua que no fóra el 
castellà, va perseguir amb violència els cultivadors del català.

Fa un any, quan vaig tornar a fer les rutes de Panxampla per preparar la quinta edició, vaig tindre 
una agradable sorpresa. Denisse –quarantena- em va dir que els seus fills parlaven el català amb 
facilitat –ella,no- perquè normalment miraven la televisió de Catalunya. Aquests dies penso que ni 
el centralisme francès s’ha atrevit a fer el que ha fet el senyor dels “trajes” nous. No poden suportar 

que la gent dels Ports vegen pel·lícules en català; diuen que no tenen diners per fer doblatges al 
valencià; és clar, no vull pensar que se’ls gasten en altres coses no publicables, segons sembla... El 
que no tenen és amor al valencià; alguns fins i tot li tenen odi; voldrien que fos realitat el desig 
franquista; si de cas, el valencià per a la intimitat. Barbaritat que la cap de l’Ajuntament de la ciutat 
sotmesa se’n done vergonya de parlar el valencià; bé, com l’anterior, que era de l’altre partit. 
Prefereixo ignorar-los. No estimen el meu poble. Estic segur que la gent dels Ports, la que no 
vesteix “trajes” nous ni vells, mantindrà la flama encesa, mentre ells són felicitats pels seus “jefes” 
madrilenys, o gallecs de Madrid, “por su magnífica labor en pro de la unidad de la patria”. Uf; buf!

Joan Josep Rovira

Publicat el 10 d'octubre a http://jjrovira.blogspot.com/ 
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     NOSALTRES TAMBÉ TENIM PARAULES QUE CONVÉ SALVAR

Fer feredat
Horroritzar. Produir calfreds.

Per exemple, en conéixer una catàstrofe o vore un monstre, real o imaginari, com per 
exemple un dragó.

Esta paraula fins i tot ix al Diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i per tant no 
té més problema que la pèrdua d'ús.

Feredat f. [LC] Horror, por terrible. Era un espectacle que feia feredat. 

NOTA: Acceptem definicions per a la paraula “Castanyera”
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Algunes de les cosetes que hem rebut.

LLIBRES
Simposi Internacional sobre el català al segle XX. Balanç de la situació i perspectives 
de futur. Francesc Vallverdú (curador) Institut d'Estudis Catalans, 2009, 347 p. ISBN 
978-84-92583-27-0. Els 18 articles analitzen des de diverses perspectives la situació 
de la nostra llengua pel que fa als usos, tots escrits per primeres espases. Està foto 
del moment és molt interessant (història, migracions, educació, mitjans de 
comunicació, indústries culturals, món socioeconòmic, normativització, ús 
interpersonal per territoris). 

El nostre president Ernest Querol analitza al seu article l'ús de la llengua catalana a l'educació secundària a 
Andorra, al País Valencià, a Catalunya i a les Illes Balears.

Mengem i cantem: cobles amb motivacions agrícoles i gastronòmiques. Aureli Puig i 
Escoí. Bullent, 2010, 383 p. ISBN 978-84-9904-036-3. Este valencià del Maestrat, gran 
sabut de la nostra etnologia, gran amant del País i la llengua, ha guanyat amb esta obra 
l'onzé Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular. El pròleg és de Jorge Cruz 
(Museu Valencià d'Etnologia). El llibre resseguix les cobletes i dites seguint les faenes i 
fruits del camp, `per exemple: En Sorita treuen rotes / en Palanques trossos d'horta / a  
Villores i el Forcall / espardenyes pa la tropa.

Annals. Actes del III Congrés d'Història de Girona. Guerra i poder en 
terres de frontera (1792-1823). ISBN 84-86953-33-2, 541 p.

Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Fulletons 
d'alguns arxius i directori d'arxius municipals de tota la província.
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REVISTES

Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria (Mataró), 97. Principals diccionaris catalans 
(1637-1939, article del recentment traspassat Joan Solà). Mataró 1919-1936, del locaut 
a la revolució anarquista.

La Riuada (Ribera d'Ebre), 31. Monogràfic: 
Anem de festa major. El soci comú Julio Monfort 
presenta amb Joan Launes “Els espectacles 
taurins a les festes de Móra d'Ebre”. Arxiu 
Comarcal de la Ribera d'Ebre: edifici i fons.
Vila de Càlig, 82. Col·lectivisme, població de 
1433 (morabatí), el Canal de l'Ebre, una 
aspiració calijona (des de 1869, plànol de 1916 i referència al projecte de la 

Canadenca -Barcelona Traction, Light & Power- de 1925) i moltes fotos dels anys 50.

Baylías (2009)  La Baylía de Cantavieja en la Edad Media (F. Vicente). Atentado al 
Baile en una alegación impresa de principios del siglo XVII (M.A. Pallarés). 
Caracterización y uso del hábitat de la nutria (J.M. López Martín, J.Jiménez, J. Ruiz-
Olmo) Estudi del riu Bergantes de 1998. Las devociones en la Cofradía de Mirambel 
s.XV-XVI (E.Tello). Restauración de la tabla de San Sebastián. Convento de las 
Agustinas de Mirambel (A. Cañizares, P. Gisbert)

El Masino, 342  Traspàs de Mariano Sorribas, professor de castellà a 
València i fundador del Grupo de Estudios Masinos. La investigación 
paleontológica en Mas de las Matas. 
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ENLLAÇOS  

-    !Envieu nos les vostres activitats

 

Pam, pam orellut!        

N232
Els senyals nous de la variant d'Alcanyís tenen el següent orde:

 N420 N232 
  Tarragona
   Castellón  

Sempre havien posat l'ordre invers. Això vol dir alguna cosa?

Per a qualsevol suggeriment, col·laboració, si us fa nosa este correu electrònic o teniu problemes de recepció (us falta algun número) només 
cal que ho digueu a centredestudisdelsports@ymail.com        El Centre d'Estudis dels Ports funciona amb les aportacions en metàl·lic, en treball o 
en espècies (llibres, material d'oficina i arxiu...) dels seus socis i simpatitzants, i manté un conveni de col·laboració amb l' 
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