
Llums, càmera i… acció! 

En els darrers mesos, la vida quotidiana d’alguns dels pobles dels Ports es veié 
momentàniament alterada. Pels carrers, hi havia gent vestida amb robes antigues, que representava 
escenes d’un temps que semblava molt llunyà. Propis i estranys es preguntaven què feien alguns 
dels seus veïns habillats d’aquesta manera i per què hi havia càmeres que gravaven aquestes 
representacions. Es rodava un documental? Era una pel·lícula? On i quan es podria veure? Poc 
després, l’equip de rodatge es desmuntà i els pobles recuperaren la normalitat. Els improvisats 
actors tornaren als seus quefers habituals i els espectadors ocasionals no acabaren de saber què era 
tot allò que es miraven amb sorpresa. Ara, però, és moment d’explicar-ho i de donar visibilitat a un 
projecte que veurà la llum pròximament. 

Entre 2016 i 2018, la Mancomunitat dels Ports ha desenvolupat un Pla de Competitivitat 
Turística que, precisament ara, arriba a la seua fi. Les actuacions dutes a terme han estat força 
variades i han estat destinades a proporcionar un motor de desenvolupament als pobles dels Ports a 
través de la promoció del turisme. Principalment, els esforços s’han centrat a posar en funcionament 
el GR 331 - Camí de Conquesta, una ruta senderista de 166 quilòmetres que permet recórrer tota la 
comarca a través de quinze etapes. L’experiència no pot ser més enriquidora: la ruta discorre pels 
antics camins que unien els pobles dels Ports i ofereix la possibilitat de conèixer els excelsos 
paratges naturals de la comarca. D’aquesta manera, s’han recuperat els itineraris tradicionals i s’ha 
posat en valor la riquesa paisatgística del territori, gràcies a un projecte respectuós amb l’entorn que 
permet al caminant conquistar les muntanyes i les valls dels Ports, però també la seua història. 

En efecte, a més de descobrir la natura, s’ha posat en marxa un pla de difusió del passat de la 
comarca, que permetrà a veïns i forasters esbrinar els orígens dels pobles a l’Edat Mitjana. En 
aquest cas, el paradigma del Camí de conquesta que aglutina la ruta senderista serveix també per fer 
un viatge a les arrels històriques de la comarca, que precisament es troben al procés de conquesta i 
colonització que tingué lloc al segle XIII. Així, doncs, veïns i visitants es podran remuntar a l’època 
del noble Blasco d’Alagó, el rei Jaume I, els primers abats del monestir de Benifassà i tants altres 
personatges que ocuparen aquestes terres i fundaren els pobles de la comarca. A més, aquesta ullada 
al passat es farà d’una manera molt singular: lluny de les formes tradicionals de contar la història, el 
viatge es realitzarà a través d’un sistema àgil i novedós, plenament adaptat a les ferramentes digitals 
actuals. 

En concret, per les localitats hi haurà distribuïts diversos cartells, amb els logos del projecte, 
on es podran trobar codis QR que permetran accedir a una aplicació que es podrà descarregar en 
dispositius mòbils. A l’interior d’aquesta aplicació, hi haurà un total de 43 vídeos, que tindran al 
voltant d’uns dos minuts de durada cadascun. Tot plegat, hi ha prop d’una hora i mitja de gravacions 
que combinen diferents tècniques audiovisuals per explicar la història dels pobles. Així, les 
recreacions històriques il·lustren els transcendentals fets d’aquells anys; les reconstruccions dels 
documents de l’època permeten conèixer el llenguatge propi dels segles medievals; els mapes 
ajuden a entendre l’evolució urbanística dels pobles i les transformacions territorials que es 
produeixen en uns anys frenètics; i, finalment, les imatges aèries aporten una visió diferent d’eficis i 
paratges espectaculars. Fet i fet, a través d’un mètode novedós, es narra una història única. 

Aquest sistema de difusió del passat ja s’havia implantat amb èxit a Olocau del Rei i, ara, la 
Mancomunitat dels Ports —amb el suport de la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i 
l’associació d’empresaris turístics Asetmico— ha finançat un projecte que s’estén a bona part dels 
pobles de la comarca i que ha estat produït per Adarve Producciones. Qui escriu aquestes línies ha 
elaborat els guions i ha supervisat els continguts dels documentals, sempre amb la voluntat de fer el 
millor treball possible. Evidentment, hi haurà errades perquè, al remat, és impossible saber-ho tot i 
perquè, en un territori com els Ports, cada dia hi ha troballes als arxius que modifiquen les 



explicacions fornides fins al moment. Ben mirat, no voldria que aquestes últimes paraules foren una 
justificació de les mancances pròpies, sinó més bé una lloança de la riquesa històrica de la comarca. 

De fet, aquesta prolixitat ha fet possible construir un discurs molt diversificat i ha permès 
abordar quasi tots els àmbits de la vida quotidiana dels pobles de la comarca en època medieval. 
Més encara, aquest recorregut s’ha pogut fer amb un eix vertebrador comú, que atorga coherència al 
conjunt. Evidentment, cada poble té les seues particularitats i, per tant, té la seua pròpia història. 
Ara bé, més enllà de les singularitats, tots participen d’un mateix procés històric, que segueix unes 
directrius comunes. Per això, els detalls diferenciadors de cada lloc serveixen per il·lustrar una 
faceta concreta d’aquella societat, de manera que cada etapa té una temàtica específica. En última 
instància, la conjunció dels diferents vessants confereix una unitat argumental i, doncs, es mostra 
com es construeix un territori que, des dels seus orígens en època medieval, presenta una enorme 
coherència. Ben mirat, si em permeten —i em perdonen— l’atreviment, aquesta és la principal 
consecució de tota aquesta empresa. 

Més enllà de les particularitats locals, el projecte està pensat en clau de comarca. Al seu 
darrere, hi ha un missatge d’integració, de coherència territorial i d’identitat col·lectiva. Al darrere 
de tot, hi ha els Ports. Per tot això, veïns i forasters gaudiran d’una experència completa, que 
combina la riquesa natural de l’entorn i l’emocionant història de la comarca relatada a través d’un 
novedós sistema de difusió del patrimoni material i immaterial. Sense dubte, aquesta ferramenta 
marcarà un abans i un després en els plans de desenvolupament turístic de moltes regions europees 
i, en aquest nou temps, la comarca dels Ports esdevindrà un punt de referència ineludible per la 
magnitud del projecte i el missatge que transmet. 
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