
La divisió comarcal
Per Carles Ripollés

n un article a La Vanguardia1 de
fa un parell d'anys vam poder
comprovar que Morella és una

grande ciudad, no només porque han
quitado los faroles y han puesto la
electricidad, sinó perquè és la capital de
dues comarques alhora, el Maestrazgo i
els Ports, cosa que no deixe de ser un
prodigi geogràfic o un problema de per-
sonalitat. És per
això que, amb la
vènia del Col·legi
de Psicòlegs, inten-
tarem desfer eixa
doble personalitat.
Per a fer-ho, cal pri-
mer recollir l'histo-
rial clínic de la pa-
cient. Hem gitat la
nostra comarca al
nostre divan i li
hem demanat que
ens conte la seua
història. I hem des-
cobert que la co-
marca té una perso-
nalitat molt forta, la més forta del País,
però que a la vora té gent, inclús amb
responsabilitats col·lectives, que li con-
ten coses estranyes que ens la tenen feta
un niu de dubtes.

E

Anem a veure les divisions comarcals,
que són aquelles que necessiten estar
més a la vora dels administrats. Ací no
hi ha cap descobriment nou, perquè és
un tema estudiadíssim (deu ser l'únic)
però pensem que una síntesi en forma
de monogràfic, amb les aportacions dels
diferents investigadors de la geografia i
la història ben mastegadetes, servirà
perquè no puguen al·legar ignorància al-
guns pseudohistoriadors que emboli-
quen la troca amb discussions de cam-
panar o bizantinismes.2

Si una cosa és excepcional a la nostra
comarca, en relació a la resta del País,
és la claredat i continuïtat de límits des
de l'època islàmica fins avui: el marc ge-
ogràfic també té el seu pes. Açò ens per-
met oferir mapes ja a partir de l'any 1180,
amb uns límits prou precisos com per a
representar-los d'una manera gràfica.

Els mapes tenen com a base els ter-
mes municipals actuals de la comarca,
incloent Vilafranca, Catí, la Tinença

1117 Conquest a
d'Alfons el Bataller

1157 La cart apobla
d'Alcanyís inclou  els Ports

(amb Bel, però sense la resta del muni-
cipi de Rossell),  i sense incloure Ares
[del Maestrat]. És el criteri del Centre
d'Estudis del Maestrat, de J. Sánchez
Adell,3 de  Manuel Grau, Josep Eixarch,
A.J. Cavanilles, Ferran Arasa, Josep
Monferrer4 i tants d'altres, el que seguim
des del Centre d'Estudis i esperem que
després de la lectura del monogràfic

sigue el de tothom, com a mínim pel que
fa a camps com la recerca històrica i la
divulgació turística.

Venim de lluny
Tant en temps dels ibers com dels ro-

mans sembla que la comarca giraria en-
torn del Forcall actual, és a dir, de Lese-
ra.5 En temps musulmans seria Morella
la capital comarcal o amal6 amb uns lí-
mits similars als actuals, potser una mica
més extensos (incloent les àrees de Bor-
dó, Torredarques o l'Anglesola, per en-
tendre'ns7). En aquesta època la comar-
ca fluctuaria8 entre Tortosa-Lleida (al
1050, al 1091) i Saragossa (al 1061), tot
això ben amanidet amb la presència del
Cid refent el castell d'Olocau que perta-
nyia al rei saragossà (a 1083-84), enfron-
tat amb son germà el rei tortosí-lleidatà
que controlava la resta de la comarca.9

Terra de frontera
Els cristians comencen a empentar

cap al sud. Entre el 1117 i 1119 o 1129
Alfons el Bataller va posseir Morella i
cal suposar que amb uns límits similars,



ogràfics que delimiten un territori com
la mola d'Ares que sembla no té molt a
veure amb la delimitació de l'espai en
la societat islàmica però tampoc en la
futura feudal cristiana.19 El 1179 la nova
delimitació del terme alcanyissà ja no
inclourà Morella ni Benifassà.20

La consolidació dels Ports com a uni-
tat política sota els cristians té cinc mo-
ments: les conquestes d'Olocau, Beni-
fassà21 i Morella, la fundació de Vilafran-
ca i la incorporació d'eixos territoris als
Termes Generals i Ports del Castell de
Morella.

Olocau es devia conquerir sobre el
1180 quan és adjudicat als hospitalers,8

dins el regne d'Aragó, encara que no està
massa clar si eixa situació cristiana es
va mantenir fins la conquesta general de
la comarca.22 El 1250 els hospitalers can-
vien Olocau al Rei per Vilafamés23  (i la
Vall d'Alba, segons les fonts8). En 1271
Olocau es repoble sota fur de València8

i el 1275 es canvie la moneda jaquesa
(de l'Aragó) per la valenciana i s'atorga
el dret d'elecció de Justícia.8 L'any 1287
Olocau és agregat a Morella,3 però amb
les particularitats ja sabudes de justícia
propi i continuïtat en la pertinença a l'ar-
quebisbat de Saragossa fins que Franco
es va carregar la tradició.24 Si la raó de
l'annexió a Morella va ser la mala con-
servació de les fortificacions, cal no dei-
xar d'assenyalar les tres setmanes de
1310 en què el castell d'Olocau va estar
sota l'administració directa del rei de-
gut a la manca d'atenció de Morella.8

Alguns modernament inclouen la
Tinança en el Baix Maestrat però açó
és un gran error, per Emili Beüt: Cal re-
ivindicar la pertinença d'este territori,
sense discussió, als Ports de Morella,
de què forma part per tots els concep-
tes, principalment històrics.25 Beüt aca-
ba dient que la Tinença ja pertanyia al
Castell de Morella en època musulma-
na, i quant este va ser conquistat pels
cristians va tornar a ser dels seus Tér-
mens Generals. Mirem quins són els
principals moments.

A finals del s. XII hi ha una sèrie de
referències a parts de Benifassà en di-
verses donacions aragoneses o catalanes:
Ulldecona el 117826, el castell d'Alca-
nyís27 el 1179 o Montroig que és donat
a la Seu de Tarragona el 118575 incloent
El Boixar i Fredes.27 La data de la defi-
nitiva conquesta no és clara però sí la
seua inclusió el 1195 dins els térmens

que ja llavors devien ser bastant clars i
tenir una certa tradició i entitat.10  I és
que, abans de seguir, cal explicitar que
el terme general de Morella no és un in-
vent dels cristians. És interessant veure
com els qui faran més tard l'amollona-
ment del terme no seran els conqueri-
dors, sinó quatre ancians musulmans de
la ciutat que confirmaran els límits pre-
existents, és a dir la comarca, excepte
Olocau i Vilafranca.11

La definitiva conquesta cristiana de
Morella i el seu terme (l'actual comar-
ca) és un procés complex on les vicissi-
tuds i diferents fases de la conquesta fan
que durant el s. XIII la unitat política de
la comarca trontolle només una mica per
tornar a la unitat ràpidament però ja sota
el marc jurídic cristià. Açò no ens ha
d'estranyar: la Baixa Edat Mitjana ésun
període on es fixen l'estructuració polí-
tica de molts territoris, com a Andorra,12

o els límits territorials, com en el cas de
l'Aragó.13

Sota la historieta de Jaume I i en
Blasco d'Alagó discutint a les Roquetes
del Puig del Rei sobre la possessió de
Morella hi ha tota una sèrie de qüesti-
ons importants explicades amb un de-
tall que ací no ens podem permetre per
Vicent Garcia i Arcadi Garcia.14 Resu-
mint breument, a partir de la carta pobla
d'Alcanyís (1157) tota una sèrie de re-
poblacions de l'actual sud de Catalunya,
sud de l'Aragó i la nostra comarca es fan
amb el fur de Saragossa, que és prou
actractiu per a possibles repobladors.15

Açò provocarà uns anys de fluctuacions
de límits territorials en totes les comar-
ques actualment limítrofes entre els tres
països. Així tant Lleida com Tortosa as-
sistien a Corts a Aragó i usaven moneda
jaquesa, com també va fer en un primer
moment Morella, cosa que indicaria per-
tinença a l'Aragó, encara que açò ja en
l'època ere discutit16 i ara també.17

Els Ports estava inclosa dins del ter-
ritori teòric i fictici que havie de pertà-
nyer a Alcanyís, amb els límits actuals
excepte Catí18 encara que són punts ge-

de Tortosa sota els Usatges de Barce-
lona. L'any 1208 es torna a atorgar, se-
gurament per no haver estat efectiu el
poblament, esta volta a Guillem de
Cervera,8  i també sota els Usatges de
Barcelona. En termes actuals, podríem
afirmar que Benifassà formave part de
Catalunya.

El 1209 el rei concedix Montroig als
calatraus amb un terme que inclou
Benifassà, Bel i Vallibona27 i el 1210
Castell de Cabres és concedit a Artal
d'Alagó.28 El 1229 és Guillem de Cerve-
ra, amb el vistiplau reial, qui dona Beni-
fassà a Poblet, no sense reclamacions de
la catedral de Tortosa, amb una concòr-
dia de 1232 on el territori seria de Po-
blet però les parròquies obeirien a
Tortosa.29 Entre eixos térmens entraria
Rossell, cosa que provocà una sèrie de
conflictes entre els hospitalers i Beni-
fassà, resolts a favor de l'Orde de l'Hos-
pital l'any 1264.16

També trobarem donacions que no
deixen cap espai a dubtes: El 1230
Coratxà in termino de Morella li'l do-
nen al monestir d'Escarp.30 A partir d'ací
hi haurà cartes de població fetes per en
Blasco d'Alagó, les quals ja recupera-
ran l'adscripció tradicional islàmica de
Benifassà al castell de Morella a tots els
efectes.31

La conquesta de Mor ella la segona
quinzena d'octubre de 1231 comportà
l'assaig14 de diverses opcions jurídiques
que acabarien el 1279 quan Morella, de
fet, ja pertany al Regne de València, se-
gons indique la cartapobla del Bellestar6

i una provisió del rei ordenant l'obser-
vança del fur valencià, cosa que ja és
visible el 1283. L'abril de 1233 En
Blasco concedeix cartapobla a Morella
amb fur de Sepúlveda i Extremadura.14

El 1261 les Corts valencianes delimiten
el territori del regne, incloent Morella i
Benifassà,32 encara que ningú de per ací
hi assistire i eixe pronunciament provo-
care la revolta aragonesa, on els more-
llans, tan fidelis al rei -diuen- també es
van revoltar contra les tropes reials. Per

1180 Olocau
aragonés

1231 Morella
aragonesa

1195 Benifassà
català

1239 Cartapobla
de Vilafranca



Guinot esta precisió palesaria la volun-
tat del patriciat urbà de la ciutat de Va-
lència de tenir un regne unit per uns furs
propis. Però el 1273 Morella se separa
de la junta d'Alcanyís i s'integra a la de
Terol i per tant, seria aragonesa, malgrat
el que digueren els valencians.33

Pel que fa a Vilafranca, només cal
copiar un resum de Baila:34 En 1239
s'atorgà la Carta-Pobla al que després
seria Vilafranca, no apareixent dita de-
nominació fins 1274. El 1263 Vilafran-
ca pertanyia al terme general de Culla.14

Més tard, en 1303, en un moment en què
el Maestrat com a tal concepte històric
no existia, i precisament per a evitar
caure en mans dels Templers, Vilafranca
fou incorporada pel Rei a Morella com
una més de les seues aldees. El 1691 va
assolir la independència de la capital
dels Ports, seguint com a vila reial; [...]
aleshores el Maestrat ja havia desapa-
regut.

Pastures i mollonets
Com anem veient, l'estructura políti-

ca de la comarca es va completant du-
rant el s. XIII. Malgrat que, abans fins i
tot de les cartes pobles, es delimite el
terme general de Morella, va haver-hi
algun problema en la fixació concreta
de límits, encara que mínim.35 El 1235,
1244 i 1323 s'amollonen els termes de
Cervera i Morella. El 1247 els templers
de Cantavella es queixen que envaïm el
seu territori i entre 1280-82 hi ha una
sèrie de plets territorials entre Morella i
Olocau i els seus veïns aragonesos, mo-
tivats per les pastures.36

Un altre punt de conflicte va ser el
castell del Mallo37 i els nuclis d'Arçedo
i Aledo situats entre Mosquerola, Vila-
franca i Vistabella. Pareix que Arçedo
està a Vilafranca, Aledo a Vistabella i el
Mallo va passar a Mosquerola entre
1295 i 1340, no sense reclamacions de
Vilafranca31 que ja venien de 1284.38

Un punt que no va ocasionar massa
conflictes per ací (però sí amb els tem-
plers39 i amb la  ciutat de Tortosa40) és el
de Refalgarí, situat tocant a la Tinença i
en mans del monestir de Benifassà, però
explícitament donat com a alou als mon-
jos de Benifassà  i fora dels termes mo-
rellans.72 Més tard vorem com el veguer
de Tortosa envie un lloctinent de mane-
ra continuada, perquè la seua autoritat
és posada en dubte i cal aplegar a con-

1264 Rossell
hospitaler

1287 Annexió
d'Olocau a Morella

1271 Olocau
valencià

1279 Morella
valenciana

còrdies40. Benifassà posseïa terres a les
Terres de l'Ebre i a Irta, al terme de Pe-
níscola, entre d'altres. També trobem al-
gun amollonament puntual posterior
amb el terme de la Sénia.41

De tota manera, açò no deixen de ser
menuts detalls que obliguen a recordar
l'existència de moltíssims documents on
es parla, indubitadament, de tals llocs
aldearum Morelle.

Els Ports de Morella
 El funcionament de la comunitat42  no

va ser un exemple d'unitat monolítica,
amb intents de separació sobretot al se-
gle XIV3, que no cal repetir.43 Els po-
bles de la comarca tenien tres diferents
graus: la majoria eren carrers o aldees
de Morella i hi havie alguns senyorius71

dins el terme general, encara que no
afecten a la pertinença a la comunitat.
Certament, els diferents senyors, espe-
cialment l'abat de Benifassà, intentaran
tenir un poder que el rei els negarà amb
l'argument que es troben al Terme Ge-
neral i Ports de Morella.44

Quan el rei Cerimoniós (1357-1366)
fa unes donacions al seu fill Martí45 (per
cert: Morella a canvi de la Vall d'Uixó,
Castelló de Borriana, Borriana i Vila-
real; i les aldees a canvi de Tàrrega i
Vilagrassa) i el fa comte de Morella,
l'àmbit geogràfic serà sempre el de Mo-
rella i aldees. Altres administracions
coincidien exactament amb la comarca.
El mapa que oferim és el d'administra-
ció de recaptació el 1404 del Tall de
drap. El quarter de Morella coincidia
exactament amb la comarca, limitant
amb Sant Mateu just pel límit comarcal
històric. A Sant Mateu, a diferència de
Morella, no disposaven de delegació de
justícia ni de presó.6

La unitat política aconsegueix tren-
car-se a finals del s. XVII. El primer pas
és la separació de la parròquia de Catí
de l'estació morellana i la seua integra-
ció a l'estació de Sant Mateu. Açò passa

el 13 d'octubre de 1672. Mn. Joan Puig
ens diu que possiblement es deu a una
cuestión ruidosa (no perquè es pensara
que això fóra més o menys útil) i és im-
portant perquè és l'aldea amb més ve-
ïns.46 Finalment, nou aldees s'indepen-
ditzen el 1691, però ja és sabut que el
vot a Corts el reté Morella.

Una entitat que té un marc una mica
superior a la comarca és la Batlia, que
posteriorment alguna comarcalització
contemporània intentarà rescatar. La
Batlia inclou a més de la comarca, Ares,
Culla, Benassal, Atzeneta, Vistabella,
Benafigos, el Molinell, la Torre d'en
Besora i el Vilar de Canes.47

Partit Judicial
La irrupció del liberalisme va crear

tota una sèrie de divisions administrati-
ves noves, la més famosa de les quals la
província, però no cal oblidar una que
té, encara avui, molta importància: el
partit judicial. El de Morella ere classi-
ficat només com de entrada, de poca
importància dins la carrera judicial.47

Podeu comprovar als mapes com, en
un  primer moment, van fent proves (a
1821 fins a St. Jordi, a 1822 fins a Can-
tavella, a 1834 sense Catí ni Vilafranca)
però ràpidament rectifiquen i el partit de
Morella definitiu des de 185048 sense
Rossell i amb Vilafranca serà quasi idèn-
tic (per què serà?) a la comarca històri-
ca, amb l'afegitó d'Ares i la pèrdua del
terme de Catí.49

Els partits judicials seran la base du-
rant molts anys d'altres demarcacions



1672 La parròquia de Catí
depén de Sant Mateu

1691 Independèn-
cia de les aldees

1303 Annexió de
Vilafranca a Morella

Hi ha una cosa que jo voldria ressaltar i que ja s'ha dit diverses vegades [...]; és que les comarques
deprimides, on hi ha emigració, a més a més d'haver estat desateses durant anys i no haver-se aportat
solucions a la seua crisi com a tals comunitats humanes se les castiga amb la negació de la seua existència.
Si allò que es pretén és donar com a [...] cosa irreversible el fet que aquestes comarques, per tenir unes
estructures [...] socioeconòmiques determinades, amb una emigració continuada, cal premiar-les esborrant-
les del mapa, crec que aquesta no és la solució. Una divisió comarcal ha de ser evidentment més o menys
homogènia, ja que una comarca no deixa de ser-ho pel fet d'haver perdut complexió, ni s'ha de prescindir del
valor que tenen les comarques en elles mateixes. Per exemple, jo no entenc perquè els Ports de Morella,
una de les comarques de més consistència històrica, on és clar que Morella exerceix una capitalitat,
i on és clar que ha existit una comunit at política secular [...] ha de desap aréixer , quan no té menys
habitants que aquesta Conca Alta del Millars, que es conserva com a comarca. Vull dir que em pense que,
en principi, les comarques deprimides han de rebre una atenció especial de l'administració per tal de poder-
ne invertir el ritme d'evolució. Han de ser territoris amb protecció especial; això passa a tots els països del
món; el que no pense que s'haja de fer és esborrar-les a partir d'un cert nombre d'habitants [...] Demanaria
que en tot projecte de divisió comarcal no es tinga com a fatal l'evolució, sinó que hom pense que si realment
ha de tenir el País Valencià un autogovern ha de ser per a poder invertir el signe d'aquesta depressió. (Max
Cahner i Garcia)

Jo vaig tenir molts dubtes davant el cas dels Ports de Morella. Efectivament, sí, es una comarca amb
una personalitat molt forta , i la tinc assenyalada com a subcomarca. Però la veritat és que jo mateix no
estic molt segur que açò haja de ser així, cosa que em feu considerar-la més aviat com  a subcomarca del
Maestrat, encara que no hi pertanya: era simplement que m'eixia una comarca amb menys de 8000 habi-
tants, i és clar, una comarca amb menys de 8000 habitants i que a més continua perdent població...  real-
ment era molt per a una comarca. Jo no tenia cap inconvenient a reconéixer-li aquesta personalitat i a
considerar-la una comarca. No sé com podria funcionar des del punt de vista administratiu una
comarca tan petita demogràficament i tan grossa superficialment , però en fi, no tinc cap inconvenient
perquè això siga considerat una comarca (Pedro Pérez Puchal)

políticament el País Valencià.55

També des de les administracions, per
tal de millorar els servicis, s'han anat
creant diverses comarcalitzacions que
teniu resumides en el requadre que fi-
gura a la pàgina següent. Cal fer algun

comentari sobre alguna, però la immen-
sa majoria conserven aproximadament
l'estructura històrica de la comarca, en-
cara que eixe aproximadament implique
perdre territoris tan genuïnament por-
tencs com ara Vilafranca, Catí o la Ti-
nença.

La nostra comarca agrària56 (la divi-
sió que use el ministeri del ram) és exac-
tament el partit judicial amb la pèrdua
de Bel, que un any abans de fixar-se les
comarques agràries (1978) ha perdut la
independència municipal agregant-se al
municipi maestratenc de Rossell. Curi-
osament, els Ports traduït a agrari és Alto
Maestrazgo, que no cal confondre amb

com les subdelegacions civils,51 o els
districtes electorals52 ja sigue de mane-
ra independent o en conjunt amb altres
partits (Albocàsser o Sant Mateu)53

Comarcalitzacions
La comarca és un fet sociològic, eco-

nòmic, geogràfic o històric, i no neces-
sàriament jurídic,54 però durant tot
aquest segle, sobretot des dels àmbits
valencianistes, s'han proposat algunes
divisions. Un punt àlgid va ser la dèca-
da dels setanta amb el procés de recupe-
ració de les llibertats i les diverses pos-
sibilitats d'estructurar geogràficament i

1691 Independència
de les aldees

1672 La parròquia de Catí
depén de Sant Mateu

El debat fa vint anys 73



el Bajo Maestrazgo ni amb el Maes-
trazgo (que, com no és ni alt ni baix,
deu fer metre setanta).

La subàrea comercial de 1963 no in-
clou57 Vilafranca, Catí ni Castellfort (di-
rectament a l'àrea de Castelló) la Tinen-
ça (subàrea de la Sènia) però inclou els
termes aragonesos de Bordó, Luco, Mi-
rambell i Cantavella.

1821 Partit Judi-
cial de Morella

1974 Invenció de la Mancomunidad
Turística del Maestrazgo

1974 Invenció de la Mancomunidad
Turística del Maestrazgo

1967 Pèrdua del
partit judicial

Tocar els mollons
A ningú se li escapa que eixa identi-

tat tan clara no ho estave fa vint anys.
Per a fer l'anàlisi d'eixa crisi cal separar
dos qüestions, com a mínim teòricament:
la comarca com a unitat bàsica de
servicis, i la comarca com a nom identi-
tari, com a identificador col·lectiu.

 Pel que fa als servicis podem afir-
mar sense temor a equivocar-nos, que
fins els darrers tirs del franquisme la
comarca funcione prou bé. En 1971 Mo-
rella és l'únic cap de comarca de tota la
província que coincideix per al conjunt
de les administracions, a més de Castelló
i Sogorb, però aquests amb un àmbit ter-
ritorial més variable segons l'entitat con-
siderada. A més a més, el nom de la co-

marca és el mateix a la totalitat dels tre-
balls que s'han consultat.58

Cal assenyalar, però, que el 196777 el
partit judicial és incorporat al de Vinaròs
i amb la nova planta judicial de 1989 no
es recuperarà el partit, i a més Vilafranca
continue al partit de Castelló, on l'havi-
en integrada el 1960 separant-la del par-
tit morellà,50 malgrat l'oposició que van

1821 Partit Judicial
de Morella

DATA TíTOL AUTOR NOM DE LA COMARCA LÍMITS

1933 El País Valencià F. Mateu i Llopis MORELLA .............................. Vilafranca al MESTRAT
1934 Geografia Elemental del Regne de València E. Beüt i Belenguer ELS PORTS DE MORELLA

LA TINENÇA DE BENIFASSÀ
1942 Geografia Valenciana L. Querol Roso COMARCA DE MORELLA ..... Vilafranca a ALTO MAESTRAZGO,

dubtes a Rossell
1963 Atlas Comercial de España Estado español SUBÀREA DE MORELLA ...... Subàrea de Morella
1965 Las provincias y sus comarcas Ministerio de la Gobernación MORELLA .............................. Partit Judicial
1965 Plan C.C.B. Caritas Española MORELLA .............................. Vilafranca a BAJO MAESTRAZGO,

Catí a SAN MATEO, Herbers, la
Tinança a CENIA

1970 L'Estructura Econòmica del País Valencià López Gómez PORTS DE MORELLA ........... Vilafranca i Catí a ALT MAESTRAT, la
Tinança a BENIFASSÀ

1970 Nomenclàtor Geogràfic del País Valencià Joan Soler ELS PORTS ........................... Vilafranca i Catí a L'ALT MAESTRAT,
L'Estructura Econòmica del País Valencià (DIVISIÓ OFICIOSA) La Tinança al BAIX MAESTRAT

1970 La problemática del desarrollo regional Escuela de Investig. Oper. MORELLA .............................. La Tinança i Catí a VINAROZ-BENI-
CARLÓ

1970 Divisió Comarcal del País Valencià F.Melchor, A.Paricio, V.Seguí  ELS PORTS ........................... Sense la Tinança, Catí ni Vilafranca69

1971 Estudios de comarcalización... Organización Sindical MORELLA .............................. Catí a  SAN MATEO, Pobla de Beni-
fassà a VINAROZ, Vilafranca i Cas-
tellfort a VILLAFRANCA DEL CID

1975 Informaciones 77 Prevasa ELS PORTS DE MORELLA ... Vilafranca i Catí a l'ALT MAESTRAT,
Vallibona i la Tinança a LA TINENÇA
DE BENIFASSÀ-PLA DE VINARÒS

1978 Geografia de la Població Valenciana P. Pérez Puchal ELS PORTS DE MORELLA ... Vilafranca i Catí a L'ALT MAESTRAT,
la Tinança a LA TINENÇA DE BENI-
FASSÀ, tot dins de L'ALT MAESTRAT

1972 Comarcalización Agraria Ministerio de Agricultura ALTO MAESTRAZGO ............ Partit Judicial, sense Bel. Catí a BAJO
MAESTRAZGO

1979 Los desequilibrios espaciales... Mª Ribera, B.Cabrer MORELLA .............................. Vilafranca i Catí a ALBOCÀSSER, la
Tinança a SANT MATEU-VINARÒS

Institut Nacional de la Seguretat Social INSS70 MORELLA .............................. Sense els municipis de la Pobla de
Benifassà i Catí, però aplegant a
Benassal

Mancomunitat dels Ports Mancomunitat dels Ports ELS PORTS ........................... Partit Judicial, sense Bel
1995 Geografia de les Comarques Valencianes J. Piqueras (dir) ELS PORTS DE MORELLA ... Vilafranca i Catí a LES MOLES I ELS

CORREDORS DEL MAESTRAT
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L'any 2003 es podria fer a V ilafranca alguna commemoració del seté centenari de la

El nom  Maestrazgo va ser oficialit-
zat en el punt temporal clau on confluien
les dues crisis (la nominal i la servici-
al): l'any 1974, amb la creació de la
Mancomunidad Turística del
Maestrazgo, que creave una comarca tu-
rística tan regran (d'Alcanyís a
Vistabella i de Lledó a Aliaga) més o
menys seguint la Comandancia i tan es-
pecialitzada (només per a la promoció
pública del turisme) que heu vist que
hem preferit incloure-la com una entitat
administrativa de segon nivell i per tant
en el monogràfic anterior (AU! núm. 47)
amb les províncies i les divisions mili-
tars.59 Ens referme en la nostra idea el
fet que molta cartografia del Maestrazgo
del s. XIX, conscient de la innovació,
segueix incloent, com a mínim, les fron-
teres històriques entre els tres països i a
voltes, fins i tot, la divisió comarcal en
partits judicials.60

La comarca existeix, i cal agrair a ei-
xos dels Ports, que des de la revista ho-
mònima i/o l'Aplec van recuperar, amb
l'inici de la democràcia, el nom i l'or-
gull d'una comarca mil·lenària.

NOTES

1. Marc de Semir ens diu a Maestrazgo, la magia de una tierra
olvidada que Morella és la capital del Maestrazgo, però ens infor-
me que l'Hotel Rey Don Jaime és una bona opció per allotjar-se a
la capital de la comarca dels Ports. La Vanguardia, 5-4-1998

2. Una bona explicació i justificació de l'embolic la trobareu a
les p. 25-37 i 41-55 de Herbés / M. Grau. Les expressions en
cursiva són del propi Grau. Cal dir que Ortí Miralles ens diu
seudocronistas als que no ens empassem lo del Maestrazgo ni con-
siderem vàlids els arguments resumits per Ortí a la p. 731 de la
seua Historia de Morella. Total, una pseudobatalleta de lletrafe-
rits.

3. Sánchez Adell en destaque la vigència de la comunitat du-
rant quatre segles i mig a La Comunidad de Morella y sus aldeas
durante la Baja Edad Media. - En: Estudis Castellonencs, I, 1983,
p. 73-185. Un estudi fonamental.

4. Seguim la seua crida a una revisió rigorosa de la
comarcalització oficiosa, per exemple a Vilafranca: evolución ur-
bana de un pueblo industrial. - Vilafranca: Ecomuseu dels Ports i
el Maestrat, 1997. - (Quaderns de l'Ecomuseu, 2)

5. Seguint Lesera / Ferran Arasa

6. L'Organització històrica del Territori Valencià / Juan
Piqueras, Carme Sanchis. - València: Generalitat, 1992

7. Segons els autors àrabs citats per Mª del Carmen Barceló a
Minorías Islámicas en el País Valenciano. - València: Universitat,
1984

8. Explicat pel malaguanyat Manuel Grau a: El Castell
d'Olocau (s.XI-XV). En. BAMYC, IV. - Morella, 1978

9. Les dates aportades per M. Grau (El Castell d'Olocau,
BAMYC ,IV) a la p. 37  no acaben de quadrar amb les de la p.38
pel que fa a la pertinença de Morella a Tortosa o a Saragossa, en el
període 1081-1090.  El  rei de Tortosa és el de Lleida, seguint El
Cid histórico / Gonzalo Martínez Díez. - Barcelona: Planeta, 1999.
p. 207 especialment.

10. El fet que el rei Alfons es proclame sobirà d'Aragó,
Pamplona, Sobrarb, Ribagorça, [...] Tudela, Morella i Sòria indi-
caria que el territori de la nostra comarca gaudiria d'una certa en-
titat política i no seria un mer appèndix d'un altre territori (vegeu
Grau: El Castell d'Olocau,  p. 40) encara que això no necessària-
ment vol dir la creació d'una entitat política per a Flocel Sabaté,
referint-se als casos de Tortosa i Lleida a El Territori de la
Catalunya Medieval. - Barcelona: Fundació Salvador Vives
Casajuana, 1997. En els pactes de Jaume I amb el rei Zeit Abuzeit
de València els sis castells que citen són Peníscola, Morella, Cu-
lla, Alpont, Xèrica i Sogorb, que després de la conquesta roman-
dran com a caps del respectiu territori. El tractat està publicat per
Huici i Cabanes a Documentos de Jaime I....

més recents que afirmen que les comar-
ques tradicionals no serveixen a l'interi-
or de la província de Castelló, han de
subdividir les zones que establixen per
baja accesibilidad o factores fisio-
gráficos relevantes.66

Quant al nom de la comarca la cosa
és un pèl més complexa i més greu de
cara a la identitat comarcal que la pèr-
dua de població i la  reestructuració dels
servicis públics, com alguns vam arri-
bar a pensar fa temps.

Julià Pastor, que per altres històries
ha hagut de llegir molts metres de lleixa
als arxius notarial i eclesiàstic de More-
lla no ha trobat mai l'expressió Maestrat/
Maestrazgo en tota l'època moderna i per
tant es pot confirmar, si no ere prou clar,
que ni ere d'ús legal, ni d'ús consuetudi-
nari i ni tan sols d'ús popular o corrent.

Des de les carlinades, en canvi, açò
de Maestrazgo s'ha anat usant com a in-
dicatiu d'una àmplia regió (hi ha diaris
de la ciutat de Castelló que en porten el
nom i està clar que la capital és a la Pla-
na) però sobretot a la zona muntanyosa,
on fins i tot podem registrar la batalleta
per a vore quina és la capital del
Maestrazgo, Morella o St. Mateu.

Una recerca més aprofondida ens dirà
en un futur, esperem que pròxim, qui és
l'inventor del nom aplicat a les nostres
muntanyes.76 Curiosament, és la matei-
xa època on apareix Villafranca del Cid
i tot açò comence a fer ferum de funcio-
nari lletraferit de principis del XIX o la
darrera dècada del XVIII.

Fruit d'eixe llarg període, queden
encara empreses històriques que
col.laboren amb el seu nom involuntà-
riament a l'embolic. Un exemple serie
l'Electra del Maestrazgo, empresa elèc-
trica de quasi tota la comarca, que amb
eixe nom tan sorprenent no fa sinò re-
cordar-nos que és el resultat de la unió
de l'Elèctrica Morellana amb una em-
presa que des de 1921 portava el nom
amb tota propietat, intentant subminis-
trar a Xert, Sant Mateu i altres pobles
del Maestrat històric.63

Queden ja pocs casos més d'empre-
ses veteranes, que conserven el nom que
corrie a l'època. La majoria han desapa-
regut o han estat absorbides com la com-
panyia històrica d'autobusos, la
Hispano-Suiza del Maestrazgo - Trans-
portadora Morellana S.A., que necessi-
tarà tenir un nom molt rellarg per acla-
rir una mica la geografia.64

mostrar els polítics de la zona pel que fa
a ambdues qüestions.61

Durant la transició no hi haurà massa
canvis -hi havie altres urgències histò-
riques, que dirie Menotti-  però la pèr-
dua d'efectius humans obligarà a les di-
ferents administracions i entitats a reor-
ganitzar-se, generalment amb la suma de
pobles del Maestrat, seguint l'exemple
judicial. El 1993 es va establir el nou
mapa sanitari que ens fa dependre de
cinc centres de salut diferents pertan-
yents a dues àrees de salut, la de Vinaròs
i la de Castelló.62

És, a nivell administratiu, allò que diu
el catedràtic Vicente Gozálvez65 de Mo-
rella: ejemplo de capitalidad comarcal
en crisis, cuya revitalización tanta
trascendencia puede tener para el
conjunto de su extensa área de
influencia. Una capitalitat que rep bas-
tonades des de les administracions su-
periors i que darrerament ha de compar-
tir amb Vilafranca en alguns camps, per
la gran extensió de la comarca i el dife-
rent procés demogràfic que n'ha igualat
pràcticament el nombre d'habitants cre-
ant una certa bicefàlia.

Ací també cal destacar que el fet de
canviar l'estructuració política i haver de
baixar a Castelló fa que les aldees que
no els cal passar per Morella se'n des-
vinculen progressivament. És el cas de
Vilafranca i, sobretot, Catí que habitu-
alment es classifiquen com de transició
respecte als Ports de Morella.74 És clar,
per tant, que el canvis polítics afecten la
cohesió territorial.

Però el procés no és irreversible. Si
fa vint anys J.F. Mateu afirmave que la
qüestió de Benifassà no tindrà solució
fàcil des de dins el País Valencià. La so-
lució la té [...] la Sénia67 un fet tan sim-
ple com l'obertura de la carretera a Tor-
remiró ha recuperat una mica la relació,
encara que el mal fet a la unitat comar-
cal és de difícil reparació, encara que la
Mancomunitat ho intente.

De tota manera, fins i tot els estudis



configuració definitiva de la comarca amb l'annexió de V ilafranca al terme general.

Juan i Fenollar. - València: Alfons el Magnànim, 1981

59. Recomano la lectura de l'article Maestrat, Maestrazgo de
J.F. Mira a El Temps, 732 (també el podeu llegir al darrer BAMYC)
i de l'article de  Carlos Forcadell Identidad comunitaria e historia
en el Bajo Aragón y en el Maestrazgo dins del llibre dirigit per
Pedro Rújula: Entre el orden de los propietarios y los sueños de
rebeldía. - Mas de las Matas: GEMA, 1997: Es ahora, y desde no
hace muchos años, cuando por Maestrazgo empieza a entenderse
una identidad comunitaria construida por la sociedad civil de las
comarcas turolenses más próximas a Cataluña y Castellón.

60. Ho podeu comprovar en els inventaris de cartografia his-
tòrica d'Ismael Vallés: Cartografia històrica del Maestrat i els Ports
dins de Congrés d'Història del Maestrat: II, 1987, o Cartografia
Històrica Valenciana. - València: Alfons el Magnànim, 1979

61. Per exemple podeu seguir les peticions d'AP al Castellón
Diario del 9-8-1988.

62. Podeu acudir al monogràfic del núm. 44 fet per Mª Lluïsa
Pastor i Manuel Traigueros o bé a Cartografía de los Recursos
Sanitarios de la Comunidad Valenciana. - València: Generalitat,
1990

63.- Orígenes y desarrollo de los servicios eléctricos en la
provincia de Castelló / Casimir Melià Tena. - Castelló: Societat
Castellonenca de Cultura, 1975. - p.62

64.- La Hispano de Fuente en Segures S.A. 1915-1990. -
Tortosa: Hife, 1990, p. [33]

65. Al pròleg del llibre de Rafael Viruela. Morella:
Poblamiento, industria y agricultura. - Castelló: Diputació, 1992.

66. És el cas de la zona Vinaròs-II (que bàsicament és la nos-
tra comarca) de la proposta del Pla de Desenvolupament Urbanís-
tic de la Comunitat Valenciana. - València: Generalitat, 1995. p.
38-41

67. - A Debats sobre la comarcalització al País Valencià. -
València: Diputació, 1982 . vol. 2, p. 67

68. Recopilació a càrrec de J. Honrubia, a Propuesta de
Comarcalización de l'Estudi PREVASA Estudios Básicos para la
ordenación del territorio

69. Revista de la Escuela Universitaria de Formación del
Profesorado de EGB de Castellón, 1, p. 71-74

70. Agraïm l'amabilitat del personal de l'oficina morellana de
l'INSS

71.  Trobareu el detall a Herbés / Manuel Grau i Monserrat. -
Castelló: Diputació, 1986. - (Col.l. Universitària), p. 46.  i per al
segle XVIII a La propiedad senyorial en tierrras valencianas /
Antonio Gil Olcina. - València: Del Cenia al Segura, 1979

72. Vegeu el document a Huici, Cabanes..., p. 318

73.  Este text  forma part de la transcripció dels Debats sobre
la comarcalització al País Valencià celebrats a València el no-
vembre de 1979. El subratllat és nostre.

74.  A la introducció a les comarques en Geografia de les
Comarques Valencianes. - València: Foro, 1995

75. El Castillo de Alcañiz en la Edad Media / Carlos Laliena
Corbera. - En: Al-Qannis, 3-4. - Alcanyís: Taller de Arqueologia
de Alcañiz, 1995. Número dedicat al castell d'Alcanyís, coordinat
per José Antonio Benavente Serrano. p. 272-273

76. El diputat Garelli ja use Maestrazgo per referir-se a una
part del nord del Regne, però no sabem si hi entràvem nosaltres.
Serie la primera referència coneguda (1821) si acceptàrem que
estem inclosos. Vegeu el meu monogràfic del núm. 47. A vore si
algú s'anime a trobar la primera referència del Maestrazgo inclo-
ent-nos. Cavanilles encara fa la distinció entre Ports i Maestrat.

77. La llei del 26 de desembre de 1957 autoritze a modificar
els partits judicials sense modificar plantilles. Més tard,  un decret
del Ministeri de Justícia  (11-11-65, BOE del 26) modifique de-
marcacions judicials, quan vagen quedant vacants, unint Morella
a Vinaròs. También se uniran a Castellón los municipios del partido
de Morella que resulte aconsejable, Ordres posteriors  incorporen
Albocàsser a Castelló (21-5-66, BOE 8-6) Morella a Vinaròs (21-
11-67, BOE 4-12) i Sant Mateu a Vinaròs (21-10-69, BOE 24-10)

Huici i Cabanes (p.179). Sánchez Adell i Guinot diuen que hi ha
molts plets pels límits. Hi ha sis documents amb els pobles arago-
nesos i alguns amb Cervera. Amb un terme tan regran, no són
tants...

36. És la hipòtesi de Guinot. p. 51, on hi ha la llista de conflic-
tes

37. Trobareu més detalls al llibre de Guinot i a l'article sobre
Olocau de M. Grau, on ixen les disputes a 1284 entre Mosquerola
i Vilafranca per eixe territori, citant a Mn. Joan Puig.

38 A Guinot, p.117-23 trobareu una bona explicació de l'em-
bolic del castell del Mallo

39. Els Templers havien ocupat Refalgarí cap a 1250 i el rei
ha de retornar la posssessió al monestir. Vegeu Huici i Cabanes, p.
359

40. El territori de la Catalunya medieval / Flocel Sabaté. -
Barcelona: Fundació Vives Casajuana. - p. 197 i 288 citant fonts
de l'Arxiu Històric Comarcal de Tortosa, i a Honori Garcia.

41. Benifasar visto desde los manuales notariales de la Villa
de La Sénia / Rodrigo Vidal Querol. - La Sénia: Impremta Víctor,
1998. - p. 5, especialment.

42. Per a un major detall, cal consultar sobretot La Comunidad
de Morella y sus aldeas durante la Baja Edad Media / José Sanchez
Adell. - En: Estudis Castellonencs, 1 p.73-181. - Castelló: Diputa-
ció, 1982., encara que podeu llegir també un resum de Manolo
Grau a Herbés p. 41-54

43. Podeu acudir al monogràfic sobre la Independència de les
aldees publicat per esta revista el 1991, a càrrec de Josep Eixarch.

44. Sánchez Adell, novament, ens fa la llista de conflictes a
les p. 100-102 de La Comunidad...

45. Martín el Humano, conde de Morella / Amada López de
Meneses. - En: VII Congrès d'Història de la Corona d'Aragó. -
Barcelona, 1962. - p. 375-381.

46.  Historia Breve y documentada de la Real Villa de Catí /
Mn. Juan Puig Puig, p. 44 i 49

47.  Morella y sus aldeas / Segura Barreda, t.I, p.178-179. Si
açò és correcte i ens guardarem prou  (de moment) de desautorit-
zar a Mn. Josep, la hipòtesi de que els corregiments coincidien
amb les batllies no serie correcta en el nostre cas.

48.  M. y sus aldeas / Segura Barreda,, t.I,  p. 230

49. De la vegueria a la província: La formació de la divisió
territorial contemporània als Països Catalans (1790-1850). -
Barcelona: Dalmau, 1995. -(Col.l. Camí Ral, 7)  p.201

50. Segons  la  Geografia de les Comarques Valencianes. -
València: Foro, 1995

51. Reviseu el monogràfic sobre divisió territorial o  La nueva
organización de la administración civil / Pablo Álvarez Rubiano.
- En: Homenaje al Excmo. Sr. D. Emilio Alarcos Garcia. -
Valladolid: Universidad, 1965-67. p. 551 i ss

52.  Ja al decret que els establia es remarca la urgència de la
divisió,  porque ella ha de presentar la base.... para las elecciones.
Per exemple al BO de las provincias de  Valencia y Castellón de la
Plana. 23-5-1834

53. Cfr. Cossieros i anticossieros / Manuel Martí.- Castelló:
Diputació, 1985 p.71; Polítics i Cacics a Castelló / Eduardo Pérez
Arribas. - València: Alfons el Magnànim, 1988  p.66 i ss;  la prem-
sa política de l'època, per exemple El Maestrazgo, 22-2-13.

54.- Ramon Martín Mateo / La comarca como ámbito de
prestación de servicios, dins La comarca com a ens territorial. -
Barcelona:  Escola d'Administració Pública de Catalunya: Gene-
ralitat de Catalunya, 1984. - (col.l. Materials; 5). - p.95

55.- És especialment útil la consulta dels dos volums de la
Taula redona sobre la comarcalització al País Valencià. - Valèn-
cia: Institut d'Estudis d'Administració Local, 1980

56 Comarcalización Agraria de España. Ministerio de Agri-
cultura, 1978. p.255-259

57. Atlas comercial de España 1963, fulls II i V

58. És molt revelador l'estudi La qüestió comarcal / Rafael

11. Seguint a Mn. Joan Puig a El Libre de Privilegis de Catí,
citat per M. Grau a Herbés

12. Els Pariatges són de finals del s. XIII. Podeu consultar, per
exemple, el monogràfic sobre Andorra a El Temps, 659 (1997).

13. Vegeu l'explicació resumida dels límits entre Catalunya i
l'Aragó a La Franja de Ponent avui /Joaquim Monclús. - Barcelona:
El Llamp, 1983, p. 35-36

14. La Carta Pobla de Morella Abril 1233. Arcadi Garcia,
Vicent Garcia. València: Generalitat, 1995

15 El cas de Morella és curiós perquè a més se li afig al fur
saragossà el fur de Sepúlveda i Extremadura, que és un altre fur
propi de les repoblacions aragoneses en zones deshabitades.

16. Vegeu Reconquista de Morella y el Maestrazgo /Pedro
Pérez Fuertes. - Benicarló: Centre d'Estudis del Maestrat, 1985. i
El Territori de la Catalunya medieval de  Flocel Sabaté, p. 284 i
ss., especialment pels límits.

17.  Guinot, per exemple, a la p. 50 parle de que Benifassà
està a Morella al 1232 i per tant, dins del nounat regne valencià,
una conclusió un pèl lleugera. Prefereixo seguir a Arcadi Garcia i
Vicent Garcia que retarden la incorporació de Morella al Regne de
València fins 1279. Monclús ens fa veure els dubtes per establir
les fronteres entre Catalunya i l'Aragó. Per a ell, la reconquesta de
Catalunya acabarie el 1169 ací a Mont-roig, encara que progressi-
vament allò es va considerar aragonés fins que les  Corts de Cervera
de 1359 fixaren definitivament el riu Algars com a frontera
catalanoaragonesa.

18. Vegeu Els límits del regne / Enric Guinot Rodríguez. -
Col.l. Politècnica, 58. - Edicions Alfons el Magnànim. p. 15 i ss.
A Sánchez Adell: La comunidad.... trobarem referències a les car-
tes pobles de Camarón  i Mont-roig que citaven els mateixos lí-
mits. En canvi, Ubieto Arteta, l'etern discrepant, diu que no entrà-
vem al terme alcanyissà. (Historia de Aragón, v.I. p.139 i ss.)

19. Paraules de Guinot, p. 17

20. Guinot, p. 20

21. Es pot anar seguint en un article d'Emili Beüt: El Castell
de Beni Hasan. En: BAMYC, VII. - Morella, 1986

22. Les fonts més solvents, com Manolo Grau (El Castell
d'Olocau, p.40-41) no ho veuen gens clar.

23 . És la data que dona Guinot criticant la la de 1267, donada
per altres. M. Grau dóna la de 1264, seguint a Mn. Betí

24. Vegeu el monogràfic de Julià Pastor i un servidor al núme-
ro 38 d'esta revista.

25. La Tinença de Benifassà / Emili Beüt. - En: BAMYC, VII.
- Morella, 1986.

26. Concretament es refereix a la muntanya de Tres Eres. El
Castell de Beni Hasan / Emili Beüt. En: BAMYC, VII, p.25-28

27. Segons Beüt a El Castell de Beni Hasan

28. Segons Gual Camarena que és citat per Grau a l'article
sobre Olocau al BAMYC, V

29.  Segons la versió de  Mn. Betí, M. Grau i Emili  Beüt.
Seria diferent per Pérez Fuertes, encara que per al nostre tema no
és rellevant.

30. Documentos de Jaime I de Aragón / Ambrosio Huici,
Desamparados Cabanes, - València: Anubar, 1976 p. 236

31. Vegeu Els límits del regne / Enric Guinot Rodríguez. -
Col.l. Politècnica, 58. - Edicions Alfons el Magnànim

32. És en el text català on està explicitada la suposada perti-
nença a València, mentre que el text llatí (més antic) és molt més
indefinit (vegeu Guinot)
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