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Continuació de l’esclat de 
publicacions i activitats

 

En aquesta segona època de la revista, iniciada el 2016, els editorials han servit per fer memòria de 
les activitats que ha anat fent el Centre d’Estudis dels Ports, i els hem titulat per ordre cronològic: Una 
nova publicació digital, La consolidació del Centre d’Estudis i de la revista i L’esclat d’activitats del 
Centre. Aquest 2019 ha continuat aquest esclat d’activitats. En aquests quatre anys, doncs, hem passat 
del reviscolament de la revista i de les activitats del Centre (publicacions noves, exposicions i actes 
públics) a la consolidació i a l’augment en nombre. 

A més de veure la llum les 4 revistes de Papers dels Ports que hem comentat, hem continuat la 
publicació de llibres iniciada amb la Guia bibliogràfica, el llibre de la comarca, Retalls de vida i els 
dos volums de les actes de la XL Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos; n’hi hem afegit quatre més, 
tres dels quals formen part de la col·lecció iniciada per nosaltres Biblioteca dels Ports de Morella, 
d’Onada Edicions:

- Ricard Martí (2018). Primavera del 38. La guerra a les comarques dels Ports, l’Alt i el Baix Maes-
trat. Benicarló: Onada Edicions, Biblioteca dels Ports de Morella, 1.

- Enric Querol i Coll (2019). L’efervescència literària a Morella i als Ports (s. XVI-XVIII). Benicarló: 
Onada Edicions, Biblioteca dels Ports de Morella, 2.

- Ricard Martí (coord.), Pep Querol, Vicent Querol i Carlos Sangüesa (2019). Els bombardejos silen-
ciats de 1938: Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Vilar de Canes, Rossell i Morella. Benicarló: 
Onada Edicions, Biblioteca dels Ports de Morella, 3.

El quart llibre és Aplec dels Ports. 40 anys d’història col·lectiva, coordinat per l’actual presidenta de 
Centre d’Estudis dels Ports, Violeta Tena, i per Kassim Carceller (membre del Centre i ambdós de Els 
Ports en Moviment), que va publicar l’Institut Valencià de Cultura, de la Generalitat Valenciana.

El llibre Primavera del 38 s’ha presentat a quasi tots els pobles de la comarca. L’11 d’agost en vam 
fer una presentació a la Balma i hi vam inaugurar l’exposició sobre la guerra civil a la comarca que hi 
ha estat tota la resta de l’any 2019. El 2018 es va poder visitar a Morella i a Cinctorres, i el 2019 ha estat 
a Vilafranca i al Forcall abans de viatjar a la Balma; el restaurant del Santuari va oferir un generosíssim 
vi d’honor als nombrosos assistents que s’hi van reunir a l’acte.

El llibre L’efervescència literària, el vam presentar el 25 d’agost, dins del cicle Diàlegs dels Ports 
d’Estiu, a la Sala del Justícia de l’Ajuntament de Morella, hi van conversar l’autor i el prologuista, Jorge 
León Gustà (ambdós doctors en Filologia Hispànica). I al dia següent, a la sala de concerts del castell 
de la Todolella. També en aquest lloc, el 17 d’agost, Pilar Dolz, Ernest Querol i José Ramón Gil van 
comentar el contingut del número 3 de la revista que esteu llegint. El 21 d’agost, a Vilafranca, la van 
tornar a presentar els dos primers i Violeta Tena. I el 23 d’agost, a Morella, van intervindre Pilar Dolz, 
Ernest Querol i Raül González Devís qui va fer una conferència del tema de l’article que hi havia es-
crit: La desconstrucció del mite de la Pastora. El 12 d’octubre en el marc de l’Assemblea de la Colònia 
Forcallanocatalana, es va tornar a pesentar la revista. Hi van intervindre José Ramón Gil, Pilar Dolz i 
Ernest Querol.

El dia 7 de desembre el Centre va voler retre un homenatge a Livia Férgola i a Ricardo Miravet per 
la seua talla professional i humana. L’enyorada Lívia Férgola és molt reconeguda a França per les seues 
investigacions científiques, que, encara que no són tan difoses entre nosaltres, van tenir una gran impor-
tància. Ricardo, només centrant-nos en la comarca, és el savi responsable de la recuperació de l’Orgue 
de Turull a l’Arxiprestal, de la creació i continuïtat del Festival de Música de Morella i de la cessió de 
casa seua, el castell de la Todolella, a la Generalitat per constituir-lo en un centre públic d’activitats 
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culturals (al qual el Centre d’Estudis va ser el primer convidat i hi va organitzar els dos actes que s’han 
comentat més amunt). Aquests i molts altres mèrits i raons ens han motivat a homenatjar-los i expressar 
així a Ricardo la nostra simpatia i reconeixement. 

L’acte va tenir lloc al matí a la seua casa, on van parlar nombroses autoritats i Miguel Armengot i 
Josep Lluís Carbó van llegir els elogis, en llatí Laudationes, a Livia i a Ricardo i, per rematar l’acte, 
el Centre d’Estudis dels Ports va obsequiar a Ricardo amb una gran fotografia de Livia (que feia joc 
amb la que el Centre li va regalar de seua en ocasió del seu 90è aniversari a l’agost) i hi va ofererir 
un vi d’honor. A la vesprada, va tindre lloc el concert d’Orgue d’Esther Ciudad, amb el solista  Ismael 
Villanueva. Hi van parlar, l’alcade de Morella (qui va anunciar que el Festival Internacional de Música 
de Morella durà el nom de Ricardo Miravet), Arturo Barba (organista, que n’és el director actual) i el 
president de la Generalitat.

A més dels actes per donar a conèixer les produccions pròpies, el Centre també ha organitzat presen-
tacions de llibres relacionats amb la comarca dins del cicle Diàlegs dels Ports d’Estiu (i de Tardor) que 
van tindre lloc a la Sala del Justícia de l’Ajuntament de Morella. Així, el 7 d’agost,  vam poder escoltar 
la conversa sobre el llibre de Lluís Gimeno: El Maestrat i els Ports de Morella: una història Lingüística, 
publicat per Onada Edicions, en què van intervindre l’autor i l’editor, Miquel Àngel Pradilla (professor 
a la URV i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans). 

El 8 d’agost, van conversar sobre el llibre de Lluís Meseguer, La Nova Cançó. Estudis de literatura i 
música (Publicacions de l’Abadia de Montserrat) el mateix autor, Adolf Piquer (professor i escriptor) i 
Maties Segura (tècnic lingüístic i cantautor).

El 30 d’agost, van parlar sobre llibre de Luis F. Morote Barberá La conspiración de los andaluces. 
Biografía del coronel Antonio Ronda Llorca (Altea 1776- Morella, 1833) el mateix autor i Baltasar 
Ripoll (professor de la Universitat d’Alacant i secretari de l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa). 
Podeu llegir crítiques de totes aquestes publicacions en la secció Diàlegs amb els Llibres.

L’1 de novembre, el Dr. Manel Perucho i Pla, professor del Departament d’Astronomia i Astrofísica 
i de l’Observatori Astronòmic de la Universitat de València (i Secretari Acadèmic de la Facultat de Fí-
sica) va tractar el tema: L’Univers Violent. Com és possible que estiguem vius? 

I deixant de banda les publicacions i les activitats, passem a presentar el contingut d’aquest número 
de la revista: s’inicia amb la portada del poble que alfabèticament li pertoca, Herberes, amb una foto-
grafia de Joan Mauri, de qui també presentem algunes produccions a la secció Diàlegs amb la Foto-
grafia. La secció d’articles va des de la pedra, amb l’article de Julio Monfort Tena: La pedra en sec i el 
paisatge dels Ports; a la llum, amb la recerca de Julià Pastor: L’enllumenat públic a Morella a través del 
documents notarials; a l’ensenyament, amb l’article de Manel Martí: La institució lliure d’ensenyança a 
Morella 1913; a la literatura, amb l’escrit d’Òscar Pérez Silvestre: Els secrets de Seidia; i, finalment, a 
la festa de la santantonada de la Todolella amb un article de Josep Lluís Carbó

La secció de diàlegs, tracta l’art, amb una reflexió de l’obra de l’escultor Joan Valle. La fotografia, 
l’obra de Joan Mauri. Els diàlegs amb els llibres són els més extensos perquè recullen tant crítiques de 
les nostres publicacions com la dels llibres que s’han presentat en els cicles de Diàlegs dels Ports.

Com sempre, us convidem a col·laborar amb tot el que pugueu. La manera més senzilla és fer-vos 
socis del Centre d’Estudis dels Ports: la quota anual és de només 20 euros i us dona dret a rebre a casa 
la revista que publiquem cada any. També ens podeu fer arribar els vostres escrits i els vostres suggeri-
ments bé a algun membre del Centre, bé a la nostra adreça electrònica: centredestudisdelsports@ymail.
com. Sí, és “ymail”.  Us agraïm per endavant el vostre suport i la vostra col·laboració.


