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Els Ports, mapa
i rellotge de la cultura
"Arre muletes, a batre, que prompte vindrà sembrar i alego
vindrà lo rompre. I después lo mantornar."

Per a comprendre la colossal densitat
de la cultura dels Ports de Morella - fona
mentada en un diàleg complex i atractiu
entre patrimoni històric i geogràfic, i ten
sió entre tradició i modernitat-, es podia
escoltar a Herbers durant els dies calo
rosos del juliol, fins a mitjan segle XX, la
cobleta que informa sobre el pas cíclic i
permanent del temps com a base per a
la producció del blat i la fabricació delpa.

El viatger avesat, fins fa dues genera
cions, si s'animava a conéixer els Ports
de Morella, observava un vast territori de
d'antics bancals deblat i d'ametllers mar
cats per parets de pedra seca, d'ovelles
pasturant la calma dels segles, de masos
vigilants entre les valls i els tossals, de
carrers empinats amb cases a l'entorn
d'una llar, i sempre amb la porta sense
tancar. Fins que descobria que es tro
bava en terra urbana, en part ciutadana
i en major part emigrada, i que aquesta
no havia estat terra agrícola només, sinó
comercial i industrial. Així, el tèxtil - i els

seus oficis- exportat en temps medievals
a les primeres ciutats del Renaixement
d'Itàlia, el tèxtil de faixeros o esparde
nyers de Cinctorres, la Matao Herbers; el
tèxtil de la Fàbrica Giner de Morella (tan
cada l'any 1924). I, sobretot, la puixança
contemporània de les importants empre
ses deVilafranca (el lectornon'ignora els
productes de confecció amb els noms
d'Aznar, la Dusen o la MaireClaire)...

En tot cas, en aquest mateix mesdeju
liol, el cicle anual no depararia al visitant
l'amenitat espectacular de la sega i la
batuda, sinó, perexemple, el XIII Festival
deTeatre Capsigrany deVilafranca, unes
nits de jazz al restaurant del santuari de
la Balma de Sorita, o un dels festivals de
major proporció i densitat delmón, el XX
XIV Aplec dels Ports, enguany celebrat al
Forcall, i demostració de la resistència de
la joventut d'una comarca sotmesa a la
despoblació i l'emigració en successives
onades a Barcelona i el Vallés, a València
i Castelló. Farà molt bé d'escoltar el par-

ticipant en l'Aplec, o qui vulga conéixer
la comarca, l'himne Cant de l'Aplec dels
Ports deVicent Torrent i AITall.

Potser per això, el contrast entre la vi
sió agrícola i naturalista de la comarca i
la seua vitalitat moderna ha de ser taxa
tivament comparada amb la permanent
actualitat de les mirades literàries sobre
aquella terra: les exteriors i les interiors.
Així, l'aparició recent de l'obra Donde na
die te encuentre, basada en testimonis i
llegendari literari sobre Teresa/Florenci
Pla Meseguer, reconegut maqui de Va
llibona amb el nom de La Pastora. O bé,
la recentíssima reivindicada evocació de
l'emigrant Víctor Amela, del Forcall, es
tudiós de la televisió, en el seu Tots els
meus secrets, o gairebé.

El primer concepte per a entendre la
densitat cultural històrica i actual ésel de
la ubicació estratègica de la comarca, és
a dir, la centralitat del'eix Alcanyís-More
lla-Tortosa, repte econòmic i social en la
fase actual de la llegenda sobre el Tossal
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dels Tres Reis, a la Tinença de Benifassà,
on es pot accedir des de Fredes o la Sé
nia; o la romeria setenal des deVallibona
a Pena-roja de Tastavins (que ha tingut
lloc precisament enguany). Dit altrament,
el punt de trobada estratègica, la cruïlla,
la "perifèria interior" dels països de la Co
rona d'Aragó, és a dir, l'Aragó, Catalunya
i lesterres valencianes, la que, unbon dia
de l'any 1414, reuní a Morella un rei, un
santi unpapa: Ferran d'Antequera, Vicent
Ferrer i Pedro de Luna (Vicent Ferrer, que
encara no era un sant, en deixà el testi
moni del"milacre dela laca deMorella").

I dit amb la terminologia més real: un
dels components essencials del procés
de sostenibilitat intercomarcal anomenat
Taula del Sénia, que amb les seues ini
ciatives econòmiques, socials i culturals,
gestiona la superació de la injustícia con
temporània més evident: ladela condició
perifèrica de les terres de l'interior, i del
conjunt de lescomarques de l'Ebre. En el
cas dels Ports -superat el pintoresc error
deconfondre'ls amb el Maestrazgo, perla
ubicació d'una comandància militar amb
tal nom, a mitjan segle XIX-, en intrínse-

ca vinculació amb l'Alt Maestrat -amb
centres com Benassal-, i el Maestrat
mateix -la històrica capital Sant Mateu,
i en la costa, les ciutats de Vinaròs i Be
nicarló.

Per a entendre la vida actual, la creati
vitat associativa, artística i literària dels
Ports de Morella, cal fugir de retòriques
d'heroisme ridícul, devanitats perdudes i
defensives, encara que elpatrimoni histò
ric, la suma detreballs generacionals i se
culars dels diversos sectors socials, són
labase delacomprensió dels problemes i
el repte de la modernitat. De la pedra ma
teixai l'orografia parlen tant l'artesania de
la pedra seca com algunes sèries pictò
riques de Pilar Dolz (els impressionants
gravats dels poemes del Document de
Morella de Vicent Andrés Estellés) o fins
i tot les afeccions espeleològiques d'alt
nivell (així, les deJordi Membrado). Dels
successius descobriments vinculats als
temps prehistòrics - els abrics deMorella
la Vella-, en parlen les recerques pale
ontològiques contemporànies i el centre
museístic, naturalista i esportiu, insufici
entment utilitzat, de la Fàbrica Giner de

Morella. Les antigues danses guerreres
de la Todolella han reviscolat en les dar
reres dècades (amb l'entusiasme sumat
de l'etnòleg Ramón Pelinski), com s'ha
restituït o mantingut el potencial antro
pològic del Sant Antoni (la Santantonà
del Forcall i les de tots i cadascun dels
pobles de la comarca), o de les romeries
(a Sant Pere de Castellfort, a la Vallivana
de Morella, i a cadascun dels altres po
bles), o dels esdeveniments conreats pel
barroc, com elCorpus. La romanització de
Bisgargis i Lessera, sotmesa a noves re
cerques, té presència en el Forcall actual
(amb l'impuls delprofessor Ferran Arasa).
L'església de Santa Maria de Morella no
solament manté la seua substància gòti
ca, sinó que l'orgue barroc és excusa per
als festivals de música organitzats pel
savi Ricardo Miravet, organista deParís...

Les realitats del mapa cultural, l'evolu
ció del rellotge cultural dels Ports, atre
soren també el testimoni de la literatura.
Si en la Morella d'ara elJardídels Poetes
reuneix ja les espècies autòctones amb
els versos de Labordeta, Carles Salvador
o Vicent Andrés Estellés; si en la Cinctor-
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res actual, l'escriptor Joan Josep Rovira
constitueix una constància creativa -des
d'Olor de terra, ja fa prop detrenta anys
en tots elsgèneres literaris, el conjunt de
la memòria ésmatèria d'erudició i deper
manència difícil: no la magistral i admira
bleerudició reconeguda sobre unterritori
que la cultura valenciana considera au
tèntica ànima històrica del País, sinó les
associacions Amics de Morella i la Seua
Comarca, l'Associació Cultural dels Ports,
i, en la lleialtat rebel de lesassociacions i
colònies de l'emigració...

Els diversos estrats històrics de la
comarca compareixen repassant l'obra
Morella. Imatge i paraula, amb textos
literaris d'alt nivell, compilats per Sergi
Beser amb fotografies de Julio Carbó. I
la seua vitalitat literària s'actualitza amb
l'anecdotari de Manuel Vazquez Mon
talban en Los mares del sur, a propòsit
del professor morellà Beser i el gestor
Enric Fuster de Villores. I peruns camins
o altres, s'arriba a la Seidia de mossén
Joaquim Garcia Girona, i al fructífer cicle
medieval i del gòtic: el del convent de
Sant Francesc (i el finíssim Llibre d'hores

del segle XV, editatperGermà Colón), on
precisament està aturada la construcció
d'un parador; el de l'òpera Vinatea deXa
vier Casp i música de Matilde Salvador...
I, és clar, s'accedeix al cicle del conflicte
del naixement de la societat contempo
rània, el dels carlins i els liberals: el d'E!
Tigre del Maestrazgo, del vinarossenc
Wenceslau Ayguals de Izco, i el de La
campaña del Maestrazgo de Galdós, el
deLos confidentes audaces i La venta de
Mirambel dePío Baroja... I a lacontinuïtat
contemporània de Les històries naturals
deJoan Perucho, i a lesnovel-les deJoan
Francesc Mira,deJoan Andrés, deFerran
Torrent. .. I als poemes de Vicent Andrés
Estellés... I a l'evocació cinematogràfica
deTramuntana, Elhombre de la nevera, o
Tierra y Iibertad.

Totaixò - i l'artesania, i la gastronomia,
i la projecció urbanística i cívica- sin
tetitza en dos àmbits essencials de la
presència dels Ports en el mapa i en el
rellotge del món: la comunicació i l'edu
cació i la recerca. La vivència de la terra
i de la seua història pren cos cada dia i a
tot arreu amb revistes com la interrom-

puda Au!, i sobretot amb les propostes
radiofòniques de Ràdio Els Ports, els
audiovisuals de Canal Nord i la informa
ció en xarxa de Comarquesnord.cat (Els
Ports-Matarranya-EI Maestrat). Resulta
difícil sostraure's a l'acció d'alta qualitat
en entorns difícils d'aquestes iniciatives
de comunicació. I la sinergia d'aquestes
realitats, lleials de manera constant amb
la història, s'universalitza amb l'activitat
delaUniversitat Jaume I -amb seu a Mo
rella i a Vilafranca- i amb un esperit uni
versalista que es pot resumir amb el fet
que la Xarxa Vives d'Universitats, la mà
xima institució educativa i de recerca del
corredor mediterrani, esfundà a Morella.

Hi ha una cita constant, oberta, als
Ports; un patrimoni lingüístic, cultural,
social, marcat pel diàleg entre la història
i la modernitat; una voluntat derecepció i
de creació en l'àmbit valencià de la nova
Europa. Arremuletes, a batre!.

*Universitat Jaume I de Castelló


