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La victòria de la persistència:
ni la pandèmia ni el neolibe-
ralisme pseudoecologista ens 
aturen

Hem de començar parlant de dues persones molt relacionades amb la revista que ens 
han deixat: Germà Colon, membre del nostre Consell Assessor, i Ximo Andrés, que ha 
publicat sobre arqueologia en els dos primers números de les dues èpoques d’aqueta re-
vista a més de col·laborar amb publicitat en la nostra revista Au! En podeu llegir les seues 
necrològiques al final de la revista. Volem deixar constància del nostre agraïment als dos.

Pels nostres actes ens coneixereu... A més de les nostres activitats que enguany co-
mentarem al final, volem recordar-vos que més d’una dotzena de membres del Centre 
d’Estudis dels Ports col·labora amb el setmanari Notícies, de Comunicacions dels 
Ports, des d’octubre de 2018, amb la publicació d’un article d’opinió. Les temàtiques 
dels articles són diverses però sempre tenen un nexe comú: Els Ports. Un d’aquests 
articles, el publicat el 31 de juliol per Violeta Tena, presidenta del Centre d’Estudis 
dels Ports, feia un balanç dels dies transcorreguts de l’any i analitzava el nou paper 
d’associacions culturals com Maestrat Viu i dels centres d’estudis com el nostre, un 
paper que va més enllà de les activitats habituals i de les publicacions i que se situa en 
l’activisme, perquè el paper d’aquestes entitats ha d’abraçar el conjunt d’aspectes del 
territori entre ells els discursos sobre la ruralitat i sobre el desenvolupament del territori.

Aprofitem, doncs, diferents passatges del text de la presidenta, que també podeu consul-
tar al nostre web: http://www.cedelsports.cat/2020/08/01/la-victoria-de-la-persistencia/

2020 passarà sense cap mena de dubte a la història. A la nostra comarca fou 
l’any d’un temporal inaudit. No és que als Ports no estiguem acostumats a les grans 
nevades però la de meitat de gener d’aquest any va ultrapassar tots els rècords 
fins ara coneguts. La borrasca Gloria fou, en tot cas, l’aperitiu d’una catàstrofe 
sanitària de gran magnitud i d’abast planetari. Més de 10 milions de persones a 
tot el món s’han contagiat d’un virus  [...]El coronavirus és, primerament, una ca-
tàstrofe sanitària, però és també, i sobretot, un crit d’alerta sobre els efectes que 
les activitats humanes tenen sobre els equilibris naturals dels ecosistemes. [...]

És en aquest sentit que des del Centre d’Estudis dels Ports ens hem felicitat aquests 
dies per la decisió de la Fundación Global Nature de retirar la iniciativa Maestrazgo-Els 
Ports del nord de Castelló. Ens hi vam posicionar en contra ara fa deu dies després d’un 
debat d’ampli abast entre els seus membres i moltes setmanes d’escorcollar papers, 
webs i informes. [...http://www.cedelsports.cat/2020/07/20/comunicat-del-cep-davant-
la-iniciativa-maestrazgo-els-ports/] Perquè Global Nature ha jugat durant aquests da-
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rrers mesos a generar unes expectatives laborals i econòmiques, una circumstància en 
absolut menor en un territori habitualment mancat d’iniciatives privades d’envergadura.

I ho ha fet presentant-se davant l’opinió pública com l’única salvaguarda per al 
medi ambient de la nostra comarca, tot patrimonialitzant la defensa de la natura. 
Passen per alt -a propòsit- que la pervivència dels pobles de la comarca dels Ports 
ha estat íntimament lligada a una relació simbiòtica amb la natura, un equilibri entre 
ecosistema i activitats humanes que ha modelat el paisatge i n’ha estat mode de sub-
sistència per a moltes famílies. Que aquests senyors que es vanten d’haver viatjat 
molt pel món i d’haver adquirit una ‘visió’ vinguen a explicar-los als masovers dels 
Ports la importància de respectar els cicles de la natura resulta simplement ridícul i 
denota una pretesa superioritat intel·lectual que fa riure.

Així doncs, podem estar d’acord amb ells en la importància de preservar els eco-
sistemes i el medi ambient -faltaria més!-, però de cap de les maneres no podem ac-
ceptar el rol subaltern que han concedit als qui habiten aquestes latituds. Que aquest 
model de governança és imperfecte, ho sabem totes; que els greuges històrics amb 
aquests territoris són nombrosos, resulta inqüestionable. Però això no és raó suficient 
com perquè la ciutadania d’aquesta comarca entregue un xec en blanc a una funda-
ció privada que, allà on actua, ho fa des d’una mirada estrictament conservacionista. 
I el que l’experiència ens demostra és que el conservacionisme, interpretat des d’una 
òptica restrictiva -com de fet es fa a molts parcs naturals de les nostres contrades- 
són una font de conflictes i, en moltes ocasions, un entrebanc per continuar desenvo-
lupant els usos tradicionals en interacció amb el medi ambient. Un projecte d’aquesta 
magnitud de cap de les maneres no pot desenvolupar-se d’esquenes a la població 
local.

Cal felicitar-se, doncs, perquè els i les alcaldesses de la comarca han estat valen-
tes i no s’han deixat engalipar pels cants de sirena d’un projecte amb una estratègia 
de màrqueting potentíssima. El posicionament contundent de la Mancomunitat dels 
Ports possiblement no hauria estat possible sense les veus que durant els darrers 
mesos han posat llum sobre les moltes zones d’ombra de la iniciativa. Siga com siga, 
la posició unànime de tots els responsables municipals és una notícia positiva per a la 
comarca: d’ una banda perquè denota una posició comuna entre partits de diferents 
colors polítics que no ha estat sempre tan fàcil d’assolir; d’una altra banda perquè 
significa un colp a la taula, una vindicació de la legitimitat i la representativitat dels 
ajuntaments davant macroprojectes que menystenen les institucions i el que elles 
representen. Els Ports és un territori heterogeni, on conviuen diferents sensibilitats, 
en ocasions contraposades, en ocasions coincidents. Però el que ha quedat clar en 
aquesta ocasió és que no ens cal que ningú vinga a imposar-nos la seua visió, per-
què ací la gent té la capacitat, els coneixements i la voluntat suficient per construir el 
seu relat propi. I aquest també és un fet del 2020 que hauria de quedar registrat en 
l’hemeroteca de la comarca dels Ports.

El nostre web recull les informacions necessàries per entendre aquest intent d’engany: 
http://www.cedelsports.cat/the-three-kingdoms-of-spain/

Malgrat la pandèmia el Centre ha organitzat nombrosos Diàlegs dels Ports. A Vi-
lafranca sobre els llibres: El Sàhara. La terra promesa, amb les intervencions de  
l’autor, Vicent Garcia Devís,  l’advocada sobre drets humans, Cinta Monferrer i el 
sahrauí resident a Vilafranca Nabi Fec Embarec; L’esperit del temps, de Martí Do-
mínguez, que va dialogar amb Raül González Devís;  Els bombardejos silenciats de 
1938: Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Vilar de Canes, Rossell i Morella, 
de Pep Querol, Vicent Querol, Carlos Sangüesa i Ricard Martí (coordinador i autor), 
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editat pel Centre d’Estudis dels Ports. Hi van dialogar Pep i Ricard; Y ahora YO 
QUÉ HAGO? Como evitar la culpa climática y pasar a la acción, d'Andreu Escri-
và, que va dialogar amb Violeta Tena. També s’hi va dialogar sobre la revista Papers 
dels Ports, n. 4 de la 2ª època, amb: Josep Lluís Carbó, Julio Monfort i Òscar Pérez 
Silvestre.

A Morella, es va presentar també la revista (i van intervenir Josep Lluís Carbó, Ma-
nel Martí, Julio Monfort i Julià Pastor) i el llibre sobre els bombardejos silenciats de 
1938 amb la participació de tots els autors.

Al Forcall, juntament amb l’Aplec dels Ports, vam organitzar una Viquimarató per 
a ampliar els continguts sobre la comarca a la Viquipèdia. Prèviament vam fer un we-
binar per preparar els participants a usar aquesta enciclopèdia virtual.

A Herbers, vam presentar la revista que té la portada i la secció fotogràfica d’aquesta 
població, amb fotografies de Joan Mauri, que hi va intervenir.

A Sorita, vam fer un diàleg sobre el llibre L'Església parroquial de Sorita. Itine-
rari històric i cultural per Sorita i la Balma, de Manuel Beser Jordà, qui va dialogar 
amb Ricard Martí. L’autor del llibre va escriure un article sobre els diàlegs dels Ports-
http://www.cedelsports.cat/2020/10/04/els-dialegs-dels-ports/

Aquest llibre, també s’havia de presentar a Morella, però ha estat l’únic acte que 
hem hagut d’ajornar a causa de la pandèmia.

La revista actual conté articles d’antropologia, arqueologia, botànica, geografia, his-
tòria i toponímia. I les seccions de diàlegs estan dedicats a l’art (en què es fa un repàs 
a les produccions de Montxo Monfort) als arxius, a la literatura, a la música, als libres, 
a la fotografia, que recull instantànies de Salvador Rabaza, de qui és la portada del seu 
poble, la Mata. Tanquen la revista els obituaris que hem comentat.

La pandèmia ens ha forçat a fer servir més la virtualitat, hem retransmès en directe 
dos actes: el dels llibres sobre els bombardejos silenciats:
https://www.facebook.com/centredestudisdelsports1983/videos/2235485146597770

I el del d’Andreu Escrivà:
https://www.facebook.com/centredestudisdelsports1983/videos/2418178195158500

 En aquest sentit tenim la bona notícia que el nostre web es va emplenant de moltes 
informacions interessants i que els 71 números de la revista Au! són consultables sen-
cers a http://calaix.gencat.cat/. I molt prompte també la revista Papers dels Ports estarà 
accessible a https://www.raco.cat/index.php.

Com sempre, us convidem a participar en totes les activitats del Centre d’Estudis 
dels Ports. Endavant!


