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Resum
El present article pretén donar una visió general del 
paisatge i les construccions de la comarca dels Ports 
i de l’interior de la província de Castelló. S’explica el 
concepte de paisatge per a entendre la dimensió d’un 
concepte tan polisèmic. S’introdueix el lector a l’estat 
actual de la legislació que fa referència al paisatge i al 
patrimoni per a donar-li una correcta dimensió als di-
ferents vectors que posseeix aquest territori. Per a con-
cloure, s’expliquen com podrien ser les perspectives per 
al patrimoni d’aquesta comarca.

Paraules clau: arquitectura tradicional, patrimoni cul-
tural, paisatge, legislació

Abstract
This article aims to give an overview of the landscape 
and constructions of the region of Els Ports and the in-
terior of the province of Castelló. The concept of lands-
cape is explained to understand the dimension of such 
a polysemous concept. The reader is introduced to the 
current state of the legislation that refers to the lands-
cape and heritage to give a correct dimension to the di-
fferent vectors that this territory has. In conclusion, they 
explain what the prospects for the heritage of this region 
might be.

Keywords: traditional architecture, cultural heritage, 
landscape, legislation

Introducció
La fascinació pel paisatge és un procés secular amb el qual, estratificadament, s’ha 

après a viure, contemplar, divulgar, planificar i gestionar el territori. Disciplines tan 
diverses com l’Ecologia, la Geografia, l’Arquitectura, la Història, la Història de l’Art 
o l’Enginyeria, per exemple, porten anys treballant en la polisèmica definició de pai-
satge, que, per a algunes persones, és degut precisament a totes les contribucions el 
que li dóna aquesta polisèmia al concepte (Besse, 2006). Paisatge, tal i com el defineix 
Martínez de Pisón (2003), fa referència a les configuracions concretes que adquireixen 
els espais geogràfics, els elements patrimonials i les formes materials i immaterials 
que han resultat d’un procés territorial.

La gran majoria de paisatges són paisatges construïts: són el resultat de l’adaptació 
antròpica de la matriu biofísica (Folch i Bru, 2017). Aquesta adaptació té intensitats 
ben diverses. Des d’una vall de pastura fins a l’urbanisme més desorbitat, el paisatge 
és un constructe que fa referència a un territori singular, identificable i limitat. Joan 
Nogué (2015) el defineix d’aquesta manera: “el paisatge són els diferents llocs, espais 
o béns que estructuren l’espai geogràfic, que el cohesionen i li donen sentit”.
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En la publicació “Retorno al paisaje: el saber filosófico, cultural y científico del pai-
saje en España”, de Mateu i Nieto (2008), s’explica que els paisatges reflecteixen una 
determinada manera d’organitzar i experimentar el territori i es construeixen social-
ment en el marc d’unes complexes i canviants relacions de gènere, de classe, d’ètnia 
i de poder. Amb aquesta premissa, Díez (2015) parla que no es pot esperar que els 
paisatges tinguin significats únics ni clars, però sí que proporcionen vies (vectors) per 
a la seva comprensió i instruments explícits (legislatius o participatius) per gestionar 
la seva protecció o modificació.

La percepció social va fer i segueix fent que els experts creen conceptes com pai-
satge cultural, entenent en aquest cas cultura com una compilació de valors tangibles 
i intangibles (Fredheim i Khalaf, 2016). La qüestió dels valors s’ubica aleshores en la 
interfície natura/cultura, en la mesura que els paisatges materialitzen diferents graus 
de transformació i diversos moments d’una relació secular entre els éssers humans 
i els seus entorns vitals (Scazzosi, 2006). Amb açò s’evidencia que hi ha un procés 
d’adscripció entre l’ésser humà i el territori, en el qual una comunitat atribueix sig-
nificat a un espai geogràfic, li dóna forma i això contribueix a formar el caràcter, la 
seva identitat. Aquest procés es pot denominar significació cultural (ICOMOS, 1999) 
i s’entén com una informació percebuda que ha estat organitzada, unificada i diferen-
ciada de manera que adquireix una identitat pròpia, independent de les percepcions i 
mal·leable mitjançant la memòria (Aguiló, 2005).

En aquest sentit, tant els valors com els conceptes d’integritat i autenticitat s’adapten 
a creixements i noves perspectives (García-Esparza, 2016). ICOMOS (1994) destaca 
la necessitat de canvis i d’evolució conceptual per trobar una visió més àmplia de 
l’autenticitat dels actius culturals. L’autenticitat s’associa amb la veritat i la preser-
vació de funcions i significats (Silva i Fernández, 2017) veient el patrimoni com una 
experiència i com una representació social i cultural amb la qual es pot participar ac-
tivament (Smith, 2011).

En algunes regions mediterrànies, els espais rurals s’han transformat des d’espais 
per a la producció i la vida, fins a convertir-se en espais de consum i conservació (Hol-
mes, 2012). El paisatge, ja sigui rural o urbà, és el contenidor principal de patrimoni. 
És a la vegada medi, manufactura humana i imatge cultural (Mateu, 2005). Els vectors 
del paisatge són els elements que el configuren, que li donen cohesió i sentit dins de 
l’ordre estructural que generacionalment s’ha transmès. Aquests vectors sempre es-
taran vinculats entre si, tot i que amb el pas del temps, la relació entre ells i amb les 
persones varia en forma i intensitat.

En els paràgrafs següents es pretén donar una visió general i objectiva del patrimoni 
sense aprofundir en cap cas concret, però intentant donar una visió de conjunt dels 
diferents llocs de la comarca dels Ports així com unes pautes generals de l’estat actual 
de la normativa i unes pautes de continuïtat per a aquest patrimoni.

La protecció del patrimoni
Existeixen tres branques fonamentals pel que fa a la legislació actual: la legislació 

nternacional, la nacional i l’autonòmica. Cadascuna d’elles té unes atribucions directes 
amb el patrimoni i el paisatge, sent l’autonòmica la més lligada als espais i als béns. 
D’altra banda, hi ha tres èpoques senyalades amb canvis significatius: abans de 1985, 
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de l’any 85 a l’any 2000 i després de l’any 2000. Més enllà de fer una anàlisi de les 
lleis i els seus objectius, el que es pretén exposar són les influències que tenen entre si 
els diferents estaments legislatius.

Abans de l’any 1985 les referències a les lleis de patrimoni venien de les cartes o 
recomanacions que promulgava la UNESCO, centrades en el monument i deixant de 
banda el paisatge i el patrimoni immaterial. A nivell estatal, la Llei de Patrimoni His-
tòric Espanyol (1985) va eixir beneficiada del Conveni de Granada (1985) i a banda 
de monuments o conjunts arquitectònics, va obrir-se a espais arquitectònics i també va 
ser innovadora protegint el patrimoni immaterial (músiques i danses, bàsicament). A 
nivell europeu, la dècada dels anys 90 va ser la dècada del paisatge. A l’any 2000, es 
va crear el Conveni Europeu del Paisatge, definint aquest últim terme com “qualsevol 
part del territori tal com la percep la població”. Aquest conveni promou la gestió dels  
paisatges, la seva protecció, la cooperació a nivell europeu i la formació i educació 
paisatgística. Ha influenciat lleis actuals com la LOTUP (2014) o directrius com la 
Guia Metodològica d’Estudis del Paisatge de la Comunitat Valenciana (2012).

A l’Estatut d’Autonomia del País Valencià, així com a la Constitució Espanyola 
(1978) es va acordar la competència de la Generalitat sobre patrimoni. A l’any 1998 
es va promulgar la Llei de Patrimoni Cultural Valencià i progressivament les modifi-
cacions de 2004, 2007 i 2017. Com a mesures concretes, es creà l’Inventari General 
del Patrimoni Cultural Valencià i es van regular els mecanismes de protecció i foment 
per a la conservació dels Béns. Segueix la normativa estatal pel que fa al procediment 
de declaració d’un BIC (Bé d’Interès Cultural), reglamentació del planejament urba-
nístic, confecció de plans especials de protecció, declaració de ruïna, obligacions dels 
titulars i sancions. En les modificacions de 2004 i 2007, es va incidir en la posada en 
valor dels BIC, la concreció de criteris dels plans especials de protecció i el procedi-
ment extraordinari per al reconeixement dels Béns de Rellevància Local (BRL). Pel 
que fa als conjunts històrics, cal destacar que estableix els criteris i exigències dels 
plans de protecció dels conjunts BIC, però no fa el mateix amb els BRL. Comparant 
les dues legislacions (LPHE i LPCV), es poden veure algunes diferències entre elles 
pel que fa a la classificació dels béns. S’observa com s’han afegit algunes categories 
respecte a la legislació estatal com per exemple els Espais Etnològics, les Zones Pa-
leontològiques o els Parcs Culturals.

Passar de l’urbanisme al “govern del territori” suposa en primer lloc abordar el pro-
blema de la construcció de formes interpretatives i de representació territorial adequa-
des per orientar la integració entre les polítiques territorials i les de desenvolupament 
rural, superant la separació habitual que impliquen greus límits.

Les cartes i documents internacionals d’ICOMOS (1990, 1994 i 2008), el CEP 
(Consell d’Europa, 2000) i la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
Immaterial (UNESCO, 2003) van marcar la renovació conceptual en les lleis espan-
yoles. L’actualització de les Lleis valenciana (2007) i basca (2015) va incorporar la 
naturalesa interpretativa del patrimoni immaterial. La primera parla d’esdeveniments 
culturals com aquells que “són expressió de tradicions” (Art. 26), mentre que la se-
gona s’especifica en el memoràndum explicatiu que el patrimoni ha de ser “transmès 
generacionalment i constantment recreat per les comunitats, interactuant amb el seu 
entorn i història en forma d’identitat, continuïtat, diversitat i creativitat”.
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Tot aquest estudi previ i anys d’adaptacions per part de l’administració ha fructificat 
en documents molt útils com els Plans Nacionals o els Plans d’Acció Territorial que 
en el cas dels més actuals sí que tenen una voluntat integradora amb cada vector del 
paisatge.

En recopilar informació relacionada amb els marcs normatius a distintes escales, 
és essencial comprendre les vinculacions i la llarga temporalitat fins l’actualitat. Els 
detalls de cada llei i les influències entre elles són capitals per a prendre consciència 
de les dinàmiques que el patrimoni i el paisatge han d’integrar per a adaptar-se i evo-
lucionar als temps actuals.

Els vectors del paisatge
Assentaments i la configuració del paisatge

La història del paisatge muntanyós vernacle mediterrani reflecteix les successives 
onades de creixement i declivi dels seus pobladors. Els assentaments medievals ori-
ginals de les terres de la comarca dels Ports, de l’interior 
de Castelló, i les seves successives capes d’ocupació van 
sorgir de la necessitat, fet que va conduir a l’autosuficiència 
en l’explotació dels recursos de la terra. Això va donar lloc 
a un paisatge menys natural (tot i ser una important reserva 
d’elements biòtics) que presentava moltes característiques 
d’un espai altament humanitzat. La història recent d’aquests 
paisatges vernacles segueix evocant imatges del passat mi-
tjançant coneixements encara practicats i experimentats.

Les vivendes vernacles, que personificaven una cultura 
medieval basada en la resiliència i en viure de la terra, van 
arribar a considerar-se símbol d’estabilitat, independència, 
afecció a la terra i d’un codi de conducta i moralitat (Jack-
son 1990). Malgrat els grans canvis econòmics i socials, els 
habitacles autònoms, els patrons espacials supervivents, les 
artesanies dels edificis i les històries territorials que contri-
bueixen a aquest context persisteixen fins l’actualitat (Gar-
cía-Esparza 2018).

En aquest paisatge rocós, es van construir bancals per  
augmentar la superfície de les terres cultivables. Avui en 
dia, pocs d’ aquests bancals se segueixen utilitzant per a 
l’agricultura, ja que no són accessibles per a la maquinària 
agrícola. El paisatge antròpic va utilitzar la pedra seca per 
una combinació de raons: per modificar la permeabilitat de 
les muntanyes a fi de retenir l’aigua, rendibilitzar la terra, 
assenyalar els límits de les parcel·les, retenir el bestiar o fer 
construccions on guardar les ferramentes agrícoles. Amb tot, es va crear un paisatge 
humanitzat, fora de l’estàndard natural del qual, en alguns casos, es fa ressò.

El Mediterrani occidental es caracteritza per un procés de canvi que ha afectat enor-
mement les petites comunitats d’aquesta regió muntanyosa des de mitjans del segle 
XX. Els municipis d’aquest territori s’han vist afectats per la migració als principals 

Figura 1. Paisatge de pedra en sec entre Vilafranca i Portell

Figura 2. Vista del Mas del Serro (Vilafranca) i els seus 
camps a tocar
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nuclis costaners. També s’ha passat de sistemes socioeconòmics agrícoles i ramaders 
d’arrelament secular a sectors secundaris i terciaris, sempre condicionats pel turis-
me rural. Per això, les construccions disperses dedicades a habitatge (masos, molins, 
etcètera) estan en desús o han passat a ser utilitzades com a segones residències, ge-
neralment condicionades per la proximitat dels municipis o les vies d’accés i en pocs 
casos continuen tenint com a activitat principal la ramaderia o l’agricultura. 

Les connotacions dels entorns depenen d’aspectes específics, com el número 
d’habitants, la divisió dels diferents actors locals, regionals o nacionals, i la forma en 
què assumeixen la responsabilitat que resulta dels intents d’equilibrar els conceptes  
d’ecologia, economia i socialització dels espais. Actualment, les polítiques de conser-
vació d’aquests espais patrimonials els orienten a la fossilització mitjançant una pro-
tecció estricta per conservar la riquesa natural i no tant la preservació de l’arquitectura 
vernacla o d’algunes tradicions de la regió.

En qualsevol cas no hem d’oblidar que el concepte de paisatge com qualsevol altre 
no és més que una construcció intel·lectual, un artefacte, una porta de coneixement, un 

objecte d’estudi i un instrument per a la intervenció polí-
tica o per a l’especulació econòmica. Per aquest motiu, la 
seva polisèmia, més que ser deguda a les diferents aproxi-
macions disciplinàries, està relacionada amb la utilitat que 
se li dona al concepte (Corbera, 2016).

Els paisatges urbans
La major part dels nuclis urbans s’han format al vol-

tant d’una església, sovint sota la protecció d’un castell 
o situats dalt d’un tossal des d’on es divisaven les terres 
del voltant, donant lloc a una estructura de carrers més o 
menys concèntrics amb altres en sentit radial, que es va 
anar ampliant, primer seguint les traces dels camins que 
conduïren cap als pobles veïns o altres nuclis, tot configu-
rant, més tard, els ravals. Posteriorment, cap a finals del 
segle XIX, els nuclis més grans es van engrandir amb els 
plans d’eixample (Muñoz, 2016). 

Igual com passa en els nuclis rurals, l’evolució dels 
nuclis urbans es produeix alhora que la de l’entorn cir-
cumdant, juntament amb les vies d’accés, l’agricultura, la 
indústria i estructures associades, de manera que les po-
blacions són una part més d’un ampli territori on el pai-
satge és el resultat de la unió de cultura i natura (Muñoz, 
2016). Les alineacions històriques, fruit del creixement 
orgànic més o menys espontani propi dels teixits tradicio-
nals, ajustant-se al relleu i a les preexistències del territori, 
han configurat formes sovint irregulars de placetes i ra-
cons en funció dels llocs i edificis simbòlics, incorporant 
un ampli repertori constructiu de porxades, murs, rampes, 

escales, etcètera, i han donat lloc a perspectives singulars, riques en matisos. També la 
xarxa hídrica pot tenir un paper destacat tant en la ubicació de poblacions com en la 

Figura 3. Nucli poblacional de Saranyana, la Todolella

Figura 4. Castell d’Herbers
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presència de fonts, séquies, ponts, etc., que condicionen i conformen, juntament amb 
el viari, l’espai públic urbà.

En la majoria de llocs, aquestes configuracions urbanes històriques han estat mal-
tractades amb expansions planimètriques ambicioses que han deixat de banda els 
centres històrics i s’han basat en l’urbanisme desmesurat de bombolla abandonant 
l’arquitectura tradicional o reconstruint-la a partir del façanisme i la pèrdua de matisos.

Arquitectura sense arquitectes
“La arquitectura vernácula no se mueve a través de los 

ciclos de la moda. Es inmutable, en última instancia, inme-
jorable, hasta conseguir su propósito de perfección. Como 
regla, el origen de las formas y métodos de construcción 
indígenas se perdió en un pasado muy lejano.”

Així obre Bernard Rudofski el prefaci del llibre “Arqui-
tectura sin arquitectos” (1973), el seu autor. Intenta des-
glossar la nostra idea limitada d’aquest camp i introduir 
breument el lector en el vast i savi món de l’ “arquitectura 
informal” (vernacla, indígena i, sovint, anònima). Parlem 
d’arquitectura vernacla com a concepte que uneix les ar-
quitectures dels centres històrics i de l’arquitectura disper-
sa pel paisatge i que naix com a resposta a les necessitats 
d’hàbitat fins a un determinat moment que podria ser en-
tre mitjans i finals del segle XIX. Té tres característiques 
fonamentals: és autòctona (s’ha originat en el mateix lloc 
on es troba), és popular (pertanyent o relatiu al poble) i és 
tradicional (segueix les idees, normes i costums del passat) 
(Tillería, 2017).

A la comarca dels Ports, l’arquitectura popular tradicio-
nal basa la seva construcció en els materials accessibles de 
l’entorn proper a la construcció. L’habitatge popular està 
construït sobre roca, amb murs de maçoneria o tàpia i fi-
nestres menudes que han anat evolucionant a més grans, 
carreus en alguns vans d’entrada i de finestres, ràfecs de 
fusta o ceràmics i cobertes inclinades de teules ceràmiques 
corbes. Els revestiments són de calç i terra i protegits amb 
un estucat de calç, en alguns casos tintada amb tons blaus, 
ocres o verdosos. Els principals materials són la fusta per a 
portes i bigues i biguetes, generalment de pi, la pedra cal-
cària o terrosa en menor grau i més tard la introducció del 
ferro com a material de reixes i balcons. A partir d’aquests 
punts bàsics hi ha multitud de variants que depenien de 
l’evolució dels municipis, la seva economia, el clima i els 
artesans que treballaven en la construcció d’edificis. S’està 
parlant d’una autèntica arquitectura sostenible.

Figura 5. Vista d’un carrer de Morella

Figura 6. Vista de la configuració de carrers del centre 
històric de Vilafranca

Figura7. Detall de la construcció d’un balcó de fusta a 
Vilafranca
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El mas com a unitat d’habitatge es pot considerar l’element més representatiu de 
l’arquitectura vernacla d’aquest territori. Se solien agrupar en conjunts d’una a quatre 
unitats familiars diferents. Els habitatges estaven formats per edificis de no més de tres 
altures, generalment tres, amb una orientació sud de la façana principal per beneficiar-
se del sol i protegir-se del vent del nord (Barrera, 2006), i finestres menudes. A la plan-
ta baixa, se situava un corral on descansaven les cavalleries. També podia trobar-se 
un forn i un magatzem on guardar ferramentes. La primera planta era on transcorria la 

vida d’aquestes famílies. Es distribuïa en una sala d’estar, 
un rebost i habitacions. L’última planta, la falsa, era on es 
dipositaven part de les collites, generalment el gra (del Rey, 
2010).

Com s’esmenta en el Pla Nacional d’Arquitectura Tra-
dicional (2015), l’arquitectura tradicional està íntimament 
relacionada amb el Patrimoni Cultural Immaterial. De qui-
na manera ho està? Dins del patró que s’ha establert en 
els paràgrafs anteriors existeixen infinites variants. L’ús 
de materials diferents, solucions constructives originals 
en cada espai depenent dels materials més propers, solu-
cions constructives que utilitzen acoblaments de fusteries, 
treballs amb la pedra, morters o ciments diferents que no 
venien de part d’un mestre d’obra sinó d’una tradició cons-
tructiva arrelada al territori i que s’havia traslladat genera-
cionalment.

Cultura intangible
En aquesta comarca, les tradicions són ben nombroses, 

peculiars i heterogènies dins d’un marc comú. Es viuen 
Sants Antonis a tots els pobles, rogatives a diversos san-
tuaris i ermites, actes més que notables com el Sexenni 
de Morella, danses, cançons, tradicions masoveres com 
el carnestoltes, bureos i un llarg etcètera. Com s’ha dit a 
la introducció, l’autenticitat s’associa amb la veritat i la 
preservació de funcions i significats del patrimoni cultural 
(Silva i Fernández, 2017). No obstant això, el patrimoni 
immaterial és, per definició, una entitat viva, i la seva ca-
pacitat d’adaptar-se constantment en resposta a l’evolució 
històrica i social dels seus creadors i portadors representa 
una de les seves principals característiques distintives. La 
transmissió de coneixements és fonamental. Aquest patri-
moni no s’ha de considerar com una entitat que es conservi 

immaculada, tal com succeeix amb el patrimoni monumental, sinó com un espai cul-
tural que ha de ser objecte d’una doble estratègia de salvaguarda, amb l’objectiu de 
fomentar simultàniament la seva preservació i adaptació. La seva gestió passa per una 
adequada i particular tutela segons els condicionants històrics, culturals i socials que 
entengui i faci visible l’actual evolució-transformació o fossilització, si és el cas, de la 
tradició en qüestió, i adapti l’evolució cultural als seus transmissors i  receptors.

Figura 8. Detall de la construcció d’una coberta

Figura 9. Mas de la Torre Nova, Vilafranca.

Figura 10. Molí a la Todolella
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Perspectives per al patrimoni
Patrimonialitzar significa posar de relleu els valors més característics i simbòlics 

d’una àrea geogràfica o d’un bé patrimonial (material o immaterial). Cal assenyalar 
que la posada en valor del patrimoni es genera tant des de la localitat com des de les 
institucions (Clark i Drury, 2000). Segons el procés de patrimonialització que els legi-
tima, les transformacions patrimonials són aquelles que proporcionen una identitat per 
als seus habitants i són avaluades a nivell local o aquelles reconegudes per institucions 
que els assignen un valor no merament local sinó que es basen en criteris regionals i 
nacionals o internacionals (Silva i Fernández, 2017). Un bé patrimonial mai no serà 
plenament patrimonial si els habitants que viuen amb l’actiu no participen en el procés 
de posada en valor. Han de ser les persones que conviuen amb els béns, les que tinguin 
més interès en la patrimonialització del seu entorn (Stephens i Tiwari, 2015).

En relació amb això val la pena referenciar els processos de gentrificació rural es-
tretament relacionats amb la identitat d’una classe sobre el poder d’una altra (Sorando 
i Ardura, 2016). Alonso (2017) explica la consciència 
d’aquest procés dins de les grans àrees urbanes, que apa-
reix tan a poc a poc en zones predominantment rurals 
que no s’assimilen fins que es consolida per complet. La 
gentrificació pot portar amb si la turistificació, la pèrdua 
d’autenticitat, la pèrdua d’oficis tradicionals, la massifi-
cació de representacions humils i íntegres.

Un problema pot ser que tant els paisatges patrimo-
nials, les seves tradicions o les seves construccions es 
consideren actualment com un recurs econòmic, en lloc 
de la combinació de tots els factors que han determinat 
la història, la cultura i la identitat d’una determinada re-
gió geogràfica. Segons la interpretació gentrificadora, el 
patrimoni es converteix en un recurs econòmic, un bé 
de consum (Hernández, 2009). El desenvolupament de 
la societat capitalista ha creat necessitats bàsiques de 
consum basades en l’oferta lúdica i turística que han fet 
que els processos patrimonials s’involucren en un con-
text de rendibilitat econòmica i social (Urtizberea, León 
i Tomàs, 2016).

La comarca dels Ports representa la tradició masove-
ra, les construccions vernacles, els centres històrics, les 
tradicions religioses i les que no ho són, la biodiversi-
tat, els camins, assegadors, bancals i un llarg etcètera. 
Vist el conjunt, un patrimoni com aquest requereix una 
figura protectora amb l’amplitud suficient perquè tinguin 
cabuda des de l’espai natural al patrimonial passant pel 
social. Aquesta figura podria ser el Parc Cultural. Una figura que justifiqués mitjançant 
els connectors existents unes àrees d’especial protecció pel seu caràcter natural, patri-
monial, cultural i social. Tot açò hauria d’anar vinculat a un procés participatiu adap-
table a les circumstàncies socials de cada lloc de la comarca.

En aquest sentit, els processos patrimonials s’han de considerar graduals, provi-
sionals, intermitents i inseparables de la vida quotidiana. Els processos patrimonials 
desenvolupats de dalt a baix, és a dir, des d’administracions cap al poble, no solen ser 

Figura 11. Sant Antoni de Forcall. (Fotografia de J. M. Moya

Figura 12. Sexenni de Morella. (Foto: Ajuntament de Morella)
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altruistes, sinó que hi poden existir interessos. Cal destacar que, en comptes dels resul-
tats, el que és veritablement important és el procés que determina la realitat futura del 
patrimoni. Per tant, es pot concloure que no hi ha un procés de patrimonialització òp-
tim. Les relacions i les interaccions entre agents o actors han de ser el més horitzontals 
possibles, han de ser una tasca ètica que asseguri la cobertura de les interpretacions 
objectives i subjectives del patrimoni, ja sigui material o immaterial. La trajectòria a 
llarg termini del fenomen patrimonial ha de ser reconeguda, comprensible i acceptada 
per tal d’entendre’s en profunditat (Harvey, 2001).

Reflexions finals
La comarca dels Ports en particular i l’interior de Castelló en general es pot conside-

rar un paradigma de territori cultural mediterrani. Recull una diversitat d’alternatives i 
condicionants que poden ser extrapolables a altres paisatges que pateixen les mateixes 
circumstàncies com a conseqüència de les dinàmiques vitals actuals. La comprensió 
dels llocs ha de seguir la tendència actual a Europa que es caracteritza per la integració 
de la cultura, pel desig de conservar la identitat cultural dels llocs i per la preocupació 
per la qualitat de vida de les poblacions vinculades a territoris patrimonials. El patri-
moni o el paisatge no necessita més legislació que confongui o faci dubtar de la seva 
autenticitat o integritat. S’han d’utilitzar els mecanismes actuals per a posar en valor 
els atributs de cada vector patrimonial i modificar-los si escau, però amb una vocació 
d’igualtat i de millorar l’estat actual. El patrimoni és una entitat viva que necessita de 
les aportacions i punts de vista de totes les persones vinculades a ell. Generar rizomes 
on es pugui veure reflectit cada individu independentment de la seva procedència do-
naria al patrimoni un valor extra que el situaria com un ressort per al futur.
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