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Els Ports en una cruïlla històrica 
 
En les últimes setmanes hem assistit a una intensa campanya de mobilitzacions 
protagonitzada per l’anomenada «Espanya buidada». El que ha singularitzat aquesta 
iniciativa respecte a d’altres de naturalesa anàloga no ha sigut el contingut de les seues 
reivindicacions, dissortadament ben conegudes als Ports, sinó l’insòlit suport assolit entre la 
societat civil, que ha aconseguit acaparar durant uns dies l’atenció dels principals altaveus 
mediàtics. Aquesta circumstància no ha passat desapercebuda per a la classe política. Enmig 
del foc creuat d’una cruenta campanya electoral, i conscients de la sobrerepresentació que 
atorga la Llei Orgànica del Règim Electoral General a les demarcacions menys poblades, ha 
faltat temps als líders dels principals partits per a rescatar del fons de l’armari la camisa de 
quadres i delectar-nos amb escenes d’estètica típicament country, d’aquelles que en més 
d’una ocasió freguen el patetisme. 
 
Davant els qui veuen aquesta petita «revolució» com a un punt d’inflexió que pot marcar el 
final de la postergació a què s’ha vist condemnat el món rural, convé fer una crida a la 
prudència. L’experiència ens ensenya que, en l’anomenada era de la informació, les onades 
de descontentament acostumen a ser de curta volada. Malgrat la noblesa dels seus 
postulats, les veus de qui els preconitzen solen quedar apagades en poques setmanes pels 
mateixos ressorts que n’havien induït la viralització. La indignació passa així a convertir-se 
en els nostres dies en un bé de consum perible, la durada del qual varia en funció del pols 
emocional d’un mercat àvid de consignes polítiques que difícilment escapen a l’imperatiu de 
renovació inherent a l’esnobisme. 
 
Si fem cas de les xifres que ens proporciona l’avanç del Padró Continu a 1 de gener de 
2019, el 61,5 % dels municipis de l’Estat tenen menys d’un miler d’habitants, tot i que en 
conjunt només representen el 3,1 % de la població. D’aquesta variable demogràfica es 
deriva la condició de subalternitat política, econòmica i social crònica que denuncien els 
habitants del medi rural. Una tendència que no ha fet sinó agreujar-se en les últimes 
dècades en aquelles zones que han quedat al marge de la turistificació, de la tecnificació i 
intensificació agràries, o de la diversificació dels usos i funcions típicament associades al 
sector primari.  
 
Malauradament, la majoria de les iniciatives engegades fins ara amb l’objectiu de combatre 
la xacra del despoblament s’han saldat amb resultants pobres i, de vegades, fins i tot 
contraproduents. La profusió de promeses electorals, diagnosis elaborades en talaies 
acadèmiques i programes engendrats en despatxos ministerials s’ha topat de manera 
sistemàtica amb un mur de constriccions pressupostàries, (des)interessos polítics i carències 
estructurals que han limitat en la pràctica la seua incidència sobre el territori. 
 
Val a dir que el discurs articulat des del món rural ha guanyat progressivament en nitidesa i 
solidesa, tot assumint com a denominador comú una sèrie d’objectius fonamentals que han 
permés la generació de sinergies dins un espai heterogeni, multifuncional i tradicionalment 
desvertebrat. Això no obstant, convé no obviar que hi continuen abundant les proclames 
difuses, fragmentàries, casticistes i, en ocasions, demagògiques. Aquestes no són sinó 
l’expressió de la impotència de la seua gent i de la desorientació dels seus governants. 
Deixen entreveure, a més, els conflictes d’interessos latents, la multiplicitat de casuístiques 
que s’hi donen i la inexistència d’una panacea per a problemes simplement irresolubles a 
través de vies ordinàries. 
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En el cas dels Ports, trobem dinàmiques que il·lustren la cara i la creu d’un territori que 
afronta un repte inajornable: el d’apostar per un model que en garantisca la seua 
sostenibilitat econòmica, ecològica i social. Pel que fa al pla social, la sagnia incessant de 
capital humà per l’efecte combinat de l’envelliment i l’emigració no s’ha aturat malgrat la 
forta conscienciació de la societat local i el seguit d’iniciatives que, començant per l’Aplec 
dels Ports, se n’han derivat. La major part dels municipis registren un gruix de pobladors 
virtuals que fan la vida a centenars de quilòmetres del seu domicili legal. En alguns, ni tan 
sols aquesta modalitat de maquillatge institucional pot ocultar una realitat amarga que els 
empeny cap a una mort programada. Perquè recordem-ho, un poble és la suma del substrat 
físic i de la comunitat humana que s’hi assenta, de la mateixa manera que un ésser humà és 
la unió de cos i ànima. Per molt que valls i muntanyes, places i carrers puguen resistir el pas 
del temps, la pèrdua de la memòria col·lectiva, les tradicions, els costums i el mode de vida 
forjat durant generacions és absolutament irreparable. 
 
En l’apartat mediambiental, s’han produït progressos ressenyables fruit d’una sensibilització 
creixent que també ha calat en l’opinió pública local. A les campanyes de repoblació 
forestal, la cloenda d’abocadors, la depuració de les aigües o la creació d’espais protegits cal 
sumar les mobilitzacions que va encetar el seu dia la lluita contra les emissions de la central 
tèrmica d’Andorra. A aquestes les han seguit campanyes més o menys concorregudes 
contra la implantació dels parcs eòlics, el pas de la línia de molt alta tensió o l’aplicació de la 
fractura hidràulica. Tot amb tot, no s’ha pogut evitar una notable degradació del paisatge, 
problema al qual s’uneix l’erosió del sòl vinculada a l’abandonament dels usos agraris 
tradicionals i l’ampliació de les infraestructures viàries, així com el dèficit hídric resultant 
dels estralls del canvi climàtic, l’activitat ramadera i el boom turístic. 
 
L’anàlisi de la variable econòmica ens obliga a parlar precisament d’aquest sector, que en 
l’últim quart de segle s’ha consagrat com a motor de poblacions com Morella. Els poders 
públics i els agents privats han conjuminat esforços per a potenciar una activitat puixant 
que ha transformat el panorama econòmic de la comarca. Prova d’això és la seua nova 
marca turística, que apel·la a una «autenticitat» difícil de conciliar amb activitats ja 
esmentades com la ramaderia industrial o l’energia eòlica, amb macroprojectes urbanístics 
que van quedar en un calaix en esclatar la bombolla immobiliària, amb l’èxode dels joves, 
amb la mercantilització del patrimoni material i immaterial, i amb el menyspreu frívol 
d’elements medul·lars de la nostra idiosincràsia com ho és, entre d’altres, la llengua. 
 
La gent dels Ports ha hagut d’adaptar-se durant segles a l’acció limitadora dels 
condicionants físics i a les profundes transformacions que ha experimentat el món. 
Pretendre convertir la comarca en un paisatge fòssil per a goig de romàntics equival a 
sentenciar-la a una lenta mort per inanició. En contrapartida, transvestir-la per al turisme de 
masses pot acabar matant-la d’èxit	   a llarg termini, i relegar-la a la funció de receptacle 
d’activitats no desitjades tampoc sembla una alternativa èticament acceptable. La situació 
crítica que viuen alguns dels nostres pobles ens situa en una cruïlla històrica que deixa poc 
de marge per a ingenuïtats, discussions bizantines i autoflagel·lacions. 
 
Front a aquest desafiament, fer caure el pes de revertir l’estat de les coses sobre els 
habitants d’aquesta contrada és un plantejament injust, a banda d’abocat al fracàs. Deixar la 
seua sort en mans de la intervenció messiànica de les administracions públiques resulta 
també, a la vista de les fets, d’una irresponsabilitat fatal. Es fa imperatiu, doncs, assumir 
col·lectivament el difícil compromís d’anteposar el bé comú al benefici personal. Assolida 
aquesta fita gens senzilla, caldrà reflexionar sobre els errors comesos, definir un model de 
desenvolupament realista, coherent, integrador i sostenible, teixir complicitats i posar-se a 
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treballar sense dilacions amb la consciència que ens trobem en un punt de no-retorn en què 
allò que està en joc és el llegat dels nostres avantpassats i l’herència de les generacions 
futures. 


