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La consolidació del Centre 
d’Estudis i de la Revista

L’any 2016 va estar l’any del nostre reviscolament: la publicació de la pàgina web 
del Centre d’Estudis dels Ports, donar a conèixer la nostra història i la nova època amb 
l’exposició dels 33 anys del Centre (a Morella, Villores, Sorita, el Forcall i Cincto-
rres), i la publicació i presentació del primer número de la segona època de la revista 
Papers dels Ports de Morella tant de manera digital com en paper. Ara, el 2017, ha estat 
el de la consolidació del Centre d’Estudis i de la revista. 

Vam acabar l’any inaugurant un cicle de converses que vam titular Diàlegs dels 
Ports d’hivern i de primavera. Així , el 30 de desembre de 2016 va tindre lloc el pri-
mer: L’actualitat en un assaig: El despertar valencià, de Víctor Maceda. Hi van con-
versar l’autor i Ximo Puig Ferrer, president de la Generalitat Valenciana.

I vam encetar l’any amb el diàleg del 3 de gener de 2017:  La guerra civil a la nos-
tra comarca en una novel·la: El guardià de les trufes, de Fèlix Edo. Hi van conversar  
l’autor i Joan Garí, professor i escriptor. 

I vam continuar:

- El 22 d’abril de 2017: Exposar i convéncer en un manual: Argumentació. Teoria 
i pràctica, d’Adolf Piquer. Hi van conversar  l’autor i Ernest Querol, professor de la 
UOC.

- El 29 d’abril de 2017: La marca postmoderna en 2 recerques: Les marques ONGD. 
Del relat de la culpa al relat del consum i la redempció i (Tot) el que encara no saps de 
les marques, de Pilar Alfonso. Hi van conversar  l’autora i Andreu Casero, professor 
de la UJI.

-El 27 de maig de 2017: La postguerra: la repressió i el maquis a la comarca en una 
investigació.  Tragèdies silenciades. Repressió franquista i maquis a les comarques 
del nord del País Valencià, de Raül Gonzàlez Devís. Hi van conversar  l’autor i Violeta 
Tena, periodista.

Hem d’agrair a tots els qui hi han participat: els autors dels textos i els qui han dialo-
gat amb ells i, com no, el nombrós i interessat públic que sempre hi ha intervingut amb 
preguntes ben pertinents. També l’Ajuntament de Morella per totes les facilitats que 
ens ha donat per a organitzar el cicle així com per la seua col·laboració econòmica. Tot 
això, doncs, ens ha esperonat a organitzar un nou cicle per a l’any que ve.

Les presentacions del número 1 de la segona època de la revista Papers dels Ports de 
Morella i el viatge de l’exposició dels 33 anys del Centre d’Estudis dels Ports que ha 
continuat per cinc pobles més: a Portell, el 10 de març; a Vilafranca, el 15 d’abril; a la 
Mata, el 6 de maig; a la Todolella, el 21 d’agost; a Castell de Cabres, el 3 de setembre. 
I tenim el propòsit que l’exposició viatge a la resta de pobles de la comarca on farem 
la presentació de l’actual número.
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I això és el que farem ara, presentar-vos la revista: hem continuat amb les fotos de 
la portada dels pobles per ordre alfabètic, ara ens tocava, doncs, Cinctorres, després 
que hi van eixir Castellfort i Castell de Cabres (aquests dos primers amb fotos de Julio 
Carbó, col·laborador des de l’inici del CEP). Hem acordat que a partir d’aquest tercer 
número un fotògraf  diferent farà la portada i aportarà algunes altres imatges més del 
poble. En aquesta edició és Miguel Ángel Troncho, a qui també volem agrair la seua 
col·laboració en diferents projectes del Centre d’Estudis, com ara la maquetació d’un 
llibre sobre l’any 1938 als Ports, de Ricard Martí.

També, per obrir-nos a les diferents arts, hem adoptat el criteri que a cada revista 
farà la contraportada un artista diferent, de qui també reproduirem algunes de les seues 
obres. En la present revista és Paqui Fuster.

I si passem de les imatges a les lletres, en aquest número tenim dos articles d’art, 
dos d’educació, dos d’història i un d’etnologia, com podeu veure en l’índex. Hem 
de dir que ens ha calgut passar un article sobre les aus als Ports i tota una secció 
d’informacions sobre aspectes de diferents pobles, sobre art, sobre fotografia, sobre 
llibres i sobre tecnologia per a la propera revista. Si bé ens haguera agradat poder-ho 
publicar en aquesta, també estem contents de disposar de tant de material per a donar 
continuïtat a aquest projecte tan engrescador.

Tal com dèiem en l’editorial anterior, també hi recordem dos membres del Consell 
Assessor traspassats: Sergi Beser i Josep Eixarch.

Finalment, volem fer una crida perquè doneu suport a aquest projecte subscrivint-
vos a la revista i també aportant-hi els vostres escrits perquè tenim una comarca poc 
poblada però amb molta feina per fer-hi. I entre tots hi podem fer molt!


