
Entitat fundada el 1983 dedicada a la promoció del valencià, l’estudi científic i la defensa de la comarca dels Ports.

Noves dels Ports
les Alberedes, Ares, Bel, el Bellestar, el Boixar, Castell de Cabres, Castellfort, Catí, Cinctorres, Castellfort, 

el Coll d'Ares, la Colònia Europa, Coratxà, el Forcall, Fredes, Herbers, Herbeset, la Llèqua, Mangraner, la Mata, Morella, Olocau, Ortells, 
Palanques, la Pobla del Bellestar, la Pobla de Benifassà, la Pobleta, Portell, Salvassòria, Saranyana, Sorita, la Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores, Xiva.

Època III Núm. 32        Sant Josep 2011

Lo que més nosa fa a una paella és l'arròs

Ho estan aconseguint. 
La ultramegamaximacrofrontera política del riu de la Sénia es va convertint en una frontera 

real; amb fils d'aram electrificats, duaners i sensors de moviments i calor.

Pròximament farà un any del tall del repetidor de Tv3 de Catí, uns 300 dies 
del tall al repetidor de Morella i quasi un mes del tall total del Bartolo, que 

ha deixat la part d'Ares i Vilafranca #sensesenyal. 
Tornem a un tema que 
ens té preocupats i que 

ja vam apuntar a 
l'editorial del número 6. 

Ens té molt intrigats 
com és que els rius amb 

molta aigua, 
impossibles de creuar 

com l'Amazones o el Nil,  
no fan frontera sinó que 

són una via de 
comunicació, i en canvi 
el  riu de la Sénia, un riu 

que naix a la nostra 
comarca dels Ports i al 

tram final  és un 
barranquet que unix Catalunya i el País Valencià, que quasi sempre es pot 

creuar a peu (a voltes pel bell mig del pantà de Benifassà!) siga una 
frontera cada cop més forta.

La realitat, és clar, funciona sola i creua la ratlla tots els dies (els 
repartidors, els gaiteros, els mestres i els alumnes, els mossens, els 
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llauradors, el depòsit submarí de gas, els autobusos de la Hife...), però les 
traves de determinats estaments polítics evidentment tenen força per anar 

empitjorant la realitat.

També algunes decisions empresarials ens afecten. Cadascú es gasta els 
seus diners en lo que vol, és clar, però, pel que fa a la premsa en el nostre 

idioma, el diari Avui des de que està controlat des de Girona ha deixat 
d'aplegar al País Valencià. És cert que les males llengües dien que venien 

més diaris a Morella que a la ciutat de València, en números absoluts. 

El nou diari Ara tampoc es distribuïx ací. Esperem que ara que la faran en 
català, el comte de Godó tinga present la tradició de llegir La Vanguardia 
d'esta comarca i aprofite la distribució de la versió en castellà: jo encara 

recordo comprar-la per la vesprada i els d'una generació més la 
compraven amb un dia de retard. 

 Per tant, a la comarca dels Ports, i no a tots els pobles, només podem tenir 
accés a un únic diari en valencià, El Periódico de Catalunya, ja que no n'hi 

ha cap de Castelló o València. Som ni-nis: ni El Mercantil Valencià ni el 
Mediterrani han fet el pas idiomàtic.

Ara estem atents, vigilants, al traspàs dels trens regionals a la Generalitat 
de Catalunya. De moment, amb la coincidència del traspàs competencial 
amb el canvi de govern, no hi ha hagut canvis, però com sabem que els de 

Barcelona quan se posen són tan centralistes, jacobins i curts de mires com 
els de València o Madrid, ens temem el pitjor. 

Esperem que no se'ls ocurrisque partir els trens d'Ulldecona a Barcelona i  
de Vinaròs a València, deixant un forat negre damunt el pont sobre el 

barranquet. Amb el pèssim sistema de transport públic que tenim, només 
ens faltaria això. Però són ben capaços.

Pel que fa al Ministeri, pareix que -per fi- ha comprés que hi ha demanda i  
que cal augmentar la capacitat del corredor mediterrani ferroviari.  

Esperem que no ens passe com amb el corredor ibèric (A-68, N-232). Ho 
han promés pel 2020. De moment encara no sabem si tindrem estació a 

Xert / la Jana.

Parlant de ponts, no ens cansarem de recordar els nostres col·legues del 
Centre d'Estudis Los Taulons, que van haver de crear-se per a dedicar-se a 

estudiar la documentació dels ponts sobre el riu de la Sénia, perquè cap 
administració es responsabilitzava del manteniment del pont de la 

“carretera internacional de Morella a Tortosa” entre Sant Rafel  i el 
Castell.

Seguim amb la faena esgotadora de demostrar l'evidència en un País on la 
restricció de la llibertat i el bloqueig d'iniciatives es veu que done vots.

Això ens referma en la idea que la comarca dels Ports no és d'eixe món.
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Nota sobre la divisió a la Mancomunitat Comarcal dels Ports.

Tot el que havíem de dir ja ho hem dit en anteriors editorials. 

Cadascú és responsable “davant Déu i davant la Història” dels seus actes, i és 

possible que n'hi hage per a tots: no coneixem el detall de les batalletes internes 

ni dels contactes, capacitat de pacte o de la falta de contacte entre PP i PS dels 

Ports.

Una cosa només volem dir.

NO HEM DE CONFONDRE 

“Es trenca la Mancomunitat” (administració pública local de caràcter voluntari)

AMB

“Es trenca la Comarca” (realitat plurisecular)

La comarca no deixarà de ser una comarca -la nostra: ELS PORTS- per un 

problema de política de baix nivell, falta de visió estratègica, tacticisme i 

caciquisme decimonònic. 

Per “trencar la comarca” caldria un cataclisme de força 9 com el del Japó (i ni 

així...)

La comarca dels Ports és només una simple evidència en els camps científics de 

la geologia, la geografia, l'economia, la lingüística, la sociologia, la història, la 

biologia, la climatologia...!
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La lluita per TV3 continua, ara  a tot el País

Arran del tancament del Bartolo que ha deixat la part sudoest dels 
Ports #sensesenyal, la junta del Centre, com molts altres veïns de 

la comarca, va participar a les manifestacions de Castelló i 
Vilafranca, aprofitant pancartes de quan ho van tancar a Morella.

Podeu estar al dia als facebooks de

VOLEM TV3 ALS PORTS
VOLEM TV3 A VILAFRANCA
ELS PORTS EN MOVIMENT

CENTRE D'ESTUDIS DELS PORTS
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Els 110 km/h i les zones incomunicades

Fa uns dies vaig haver de baixar 3 vegades en 4 dies a Castelló, que està a més de cent quilòmetres del meu 

poble i encara ho vaig poder fer a 120 en els pocs trams on estava autoritzat, prop de Cabanes i a la recta del 

radar abans de Borriol.

Cap d'elles ho haguera pogut fer en transport públic, una perquè havia d'estar a la capital de província abans 

de que aplegue l'autobús del matí, i les altres dues perquè vaig acabar més tard de l'hora d'eixida de l'autobús 

de la ciutat de la Plana. I perquè no puc perdre tot el sant dia o quedar-

me a dormir en una fonda per una simple gestió o tractament mèdic 

puntual: jo treballo. 

Això i la nova limitació de velocitat em va fer repensar en unes idees que 

em corren des de fa un parell d'anys en que vaig haver de fer molts 

viatges setmanals Morella-Barcelona i que fins ara no havia organitzat en 

un escrit. És possible que vos sorprengue perquè sóc un pesat que sempre 

estic parlant de trens i transport públic, però proposo un règim 

d'excepció. I pel que he vist al Carnestoltes del meu poble, no sóc l'únic.

La gent que vivim a comarques incomunicades com els Ports cada colp som menys, primer perquè eixa 

incomunicació genera la destrucció de la població, i perquè la majoria de governs -no els nostres- procura 

que això que no passe. A Austràlia ho solucionen amb avionetes. Ací, quan vaig començar a parlar 

d'helicòpters em van tractar de boig, ja començo a acostumar-me. La gent que vivim al cul del món som un 

col·lectiu reduït però amb necessitats especials, diferents de la majoria de la població urbana i suburbana.

Davant d'això hi ha dos possibilitats d'actuació. La jacobina: per cada tants habitants toca un hospital i foteu-

se (a Vinaròs 100 km d'Olocau o Sorita, a Castelló 85 de Vilafranca) o, contràriament, establir mesures 

compensatòries: preparar el sistema per a què els infartats es puguen atendre bé en menys de 10 minuts, per 

exemple. Pel que fa al transport públic, no cal dir que ara mateix no és útil i damunt no pareix que hi haja 

voluntat de millora. 

Per què els 110 m'han decidit a escriure? Deixant a banda la utilitat de la mesura -n'hi ha veus de tots colors-, 

en principi no tinc res a dir si això beneficia la macroeconomia i el medi natural. Però nosaltres anem entre 

30 i 60 inclús a molts trossos de la N232 i en canvi, gastem més gasoil, perquè hem de tenir el motor en 

marxa més temps i a més frenar, anar fent coa quilòmetres rera un camió, accelerar a milers d'rpm per 

avançar aprofitant una minirecta i canviar de marxa molt a sovint. Els vehicles elèctrics de moment no tenen 

prou autonomia ni tan sols per baixar i pujar de Castelló el mateix dia.
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Per tant, com que lo nostre no té fàcil arreglo i damunt no hi ha voluntat, proposo que la gent que vivim en 

zones com la nostra tinguem un règim especial al Reglament General de Circulació. Com que som quatre gats 

(a la Corona d'Aragó penso només en mig Terol, els Ports i algunes parts del Pirineu) això no afectaria ni a la 

demanda energètica ni a altres índexos.

Circulació i Velocitat

La gent d'estes zones hauríem de poder circular en les condicions dels vehicles prioritaris, és a dir, per sobre 

dels límits de velocitat i amb prioritat absoluta als encreuaments i avançaments. Això ens permetria 

compensar en competivitat i totes eixes coses la distància superior i l'escassa velocitat a la que circulem per 

ací dalt. 

És evident que això incrementa el risc d'accident i per tant, l'administració 

podria establir condicions especials per a poder circular en estes condicions. 

Per exemple, passar la ITV del cotxe amb la major freqüència de les 

ambulàncies i/o passar la revisió mèdica amb la freqüència del carnet de 

primera (o haver de traure's el BTP o un curs de conducció evasiva...)

Com que l'existència d'un vehicle circulant a velocitat superior a la resta és un 

perill afegit, caldria senyalitzar-ho amb un llum rotatori per avisar la resta del 

trànsit, que per a no confondre-ho amb un vehicle lent (groc: grua, tractor) o 

un vehicle policial (blau), podria ser de llum verda, per exemple.

Com que anem a soles en el nostre cotxe per necessitat, també hauríem de poder circular pels carrils VAO 

que hi ha a l'entrada d'algunes capitals i que els que anem a soles ara no podem circular.

Aparcament

És evident que quan baixem a una capital, ho fem en cotxe particular per necessitat -especialment en esta 

província tan desestructurada- i no per gust, per tant també hauríem de poder fer-ho amb facilitats. Quan 

vaig a Barcelona, si només porto la maleta i és un viatge programat, amb horaris compatibles amb els trens, 

vaig a l'Aldea a agarrar un Catalunya Exprés (ara línia R16) que representa 100 km en cotxe i 180 km en tren: 

una barbaritat. Però si porto pes o més embalums que mans, he d'anar amb cotxe. I la faena és aparcar 

legalment a Barcelona. 

Per tant, hauríem de poder aparcar en condicions similars als residents. Respectant l'autonomia municipal 

per organitzar-se cadascú com crega convenient, seria una extensió generalitzada d'un model paregut al de 

Morella, on els vehicles dels veïns de la resta de municipis de la comarca poden circular i aparcar en 

condicions pràcticament iguals a la dels morellans residents. 

Això és vehicularia amb una targeta de ruralitat, similar a la que els conductors discapacitats duen per a 

poder usar les places reservades per a ells, que podria ser un quadrat blau amb una silueta d'un barret de la 

indumentària tradicional: un model únic europeu o bé una txapela per les targetes navarreses, un catxirulo a 

les expedides per la DGA o una barretina a les fetes pel govern català. 
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TARGETA EUROPEA

 DE RURALITAT
Persona incomunicada: Fulano DE TAL i TAL

Vehicle autoritzat:  Ford Fiesta CS-9999-AZ

Control autoritat expedidora: ESGVA123160002

Cada ajuntament capitalí valoraria quins avantatges ens oferiria a la gent del hinterland. Per exemple, 

deixant-nos aparcant en les mateixes o paregudes condicions que els residents, deixant-nos aparcar a les 

zones reservades o bé a preu reduït a les zones blaves o de colorins que hi ha a les capitals. També podria 

ordenar als concessionaris dels aparcaments soterrats que ens fera preu d'amic. I així es voria quines capitals 

ho són per collons i quines ciutats són “rural friendly” o com se n'hage de dir. Posem per cas una hipòtesi 

gens descabellada, que Alcanyís, València, Reus o Tortosa ens tractaren millor que Castelló a l'hora d'aparcar 

en zona blava... 

Combustible

I per últim, com que serem els últims humans en poder disposar de vehicles elèctrics pel tema de l'autonomia 

i potser (?) de la capacitat de les línies elèctriques, el combustible per als cotxes- que cada volta serà més i 

més car- l'hauríem de poder tenir a preu de gasoil B o C inclús els que treballem al terciari.

Carles Ripollés
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Els Ports

Bisgargis, 308 Relleu a la Presidència de la Colònia 
Forcallanocatalana.

Arquitectura rural valenciana. Miguel del Rey Aynat. València: Museu Valencià d'Etnologia (2010). - col.l. 
Temes d'Etnografia Valenciana, 5. 397 p. Edició en valencià revisada i actualitzada respecte a la primera en 
castellà. L'autor, responsable de la premiada rehabilitació de la Casa del Consell de la Vila de Morella 
(1990-96), analitza les distintes tipologies de l'arquitectura rural vernacla. Hem topetat una expressió que es 
repeteix constantment (“hui enderrocada”) que dóna idea de la bogeria urbanística que hem viscut ens els 
escassos 13 anys que han passat entre les dues edicions. Una altra idea és la diferència de formes i usos 
entre les construccions del nord i del sud i no només en els casos evidents com la diferència entre un mas o 
una barraca. La ratlla estaria a Espadà.  
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Educació
Estudis locals i educació. Replega les intervencions del VI ESPAI DESPUIG que 
es va fer a Sitges a finals de 2009. El primer article és de una introducció de la 
presidenta del Centre d'Estudis Seniencs, Victòria Almuni. L'escriptora Vinyet 
Panyella, presidenta del GE Sitgetans es planteja com vincular la recerca local 
als interessos dels joves. Antoni Gavaldà (URV) es centra tant en l'educació 
formal, on els estudis locals comencen a obrir alguna finestreta des de la Llei 
General d'Educació de Villar Palasí (1970), com en l'educació no formal, on 
troba en falta un esforç pedagògic dels historiadors locals.. Joan Santacana (UB) 
parla de microhistòria, etnologia i educació. En el debat posterior es constata 

que moltes voltes tot depén massa de la voluntat del professor en concret, i no necessàriament de la 
procedència de l'educador: al Priorat s'han topetat amb professors de per ací, desconeixedors de la realitat 
local però amb voluntat de fer coses.  

Arqueologia, Genealogia i Heràldica

La Gravera de l'Eugeni (Artesa de Lleida) Una cabana d'època romana. Jorge 
Morín de Pablos et al.- Quaderns d'Arqueologia del Grup de Recerques de la 
Femosa, 9 (2010). Memòria de la intervenció realitzada el 2004 amb motiu de 
les obres del TGV Madrid-Perpinyà. Documenten una cabana estacional ocupa 
des d'època romanorepublicana fins l'Alt Imperi. 
Ceràmiques de vernís negre, terra sigillata itàlica i 
sudgàl·lica, i de parets fines.

Paratge, 23 (2010). Entre d'altres: Genealogia 
xinesa. Els Cisa de Premià: la força d'un cognom (mas). Com conservar la nostra 
pròpia biblioteca. 

Bvtlletí de la SCGHSVN, 10

Literatura
El romancero en Valencia, pervivencia de una tradición 
oral: Catálogo y estudio. Mª Amparo Rico Beltrán. 
València: Museu Valencià d'Etnologia, 2010. - ISBN 978-
84-7795-539. - 931 pàgines.

L'Aiguadolç, revista de Literatura, 37-38 (Tardor 2010). 
Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. Homenatge 
a Jaume Pérez Montaner. 
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Etnografia

Revista Valenciana d'Etnologia, 5 El paisatge de 
l'horta. Cap exposició sense reflexió. La saca del 
corcho. Coves vivenda. Cine y mestizaje. 
Etnoarqueología multivocal. Les festes vestides: 
Casa Insa. Instrumentos musicales de Guinea 
Ecuatorial.

Esbart Català de Dansaires. 978-
84-614-2804-5. 339 pàgines i un 
dvd amb imatges

Caramella, 24. Va de jota!. 

El Brillantet 2011 Calendari santoral, astronòmic i literari.

Història
Recull, 12 (2010). A.C. Baixa Segarra (Santa Coloma de Queralt). Treballs 
sobre el Col·legi de Sant Josep (1890-1973), el salvament de l'arxiu parroquial 
de Vallfogona de Riucorb i el seu trasllat a Reus (1936-37), la venda de les 
propietats del comte de Santa Coloma (1842-43), les ordinacions de Biure de 
Gaià (1775), la indústria tèxtil a Sta. Coloma (1850-2010)

Del Penedès, 23 (2010) Institut d'Estudis Penedesencs. Vegueria del Penedès. 
Joan Ventosa: diari del viatge de Montpeller a Mèxic  (1941). El cardiòleg 
Francesc Estapé (1883-1959). La crisi de finals XVIII i inici XIX reflectida en 

l'economia d'una família burgesa. Capitostos carlins al Penedès a la tercera guerra.
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Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró, 98 (2010) La política antireligiosa 
municipal en època republicana. Visió dels primers temps de l'Alemanya nazi al 
Diari de Mataró. 

Altres

Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs, 115 (2008) Migracions entorn la 
indústria del paper. L'atracció de Reus sobre el Camp de Tarragona i altres 
comarques (XIX). Els primers anys del franquisme. L'apicultura tradicional. El 
material ceràmic del jaciment del Vila-sec (fliginia romana)

Les Aules, 76. CV-10 fins l'aeroport 

Das, 17. Entrevista al pare Ricardo.

C, 18. Revista cultural de la Diputació Provincial 
de Castelló. 
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Enllaços clicables

-    !Envieu nos les vostres activitats

    

Hi ha gent a qui no agrada la Cultura Catalana. És la mateixa a qui no 
agrada la Cultura.

Ovidi Montllor
La broma la deixarem per després de les eleccions perquè de moment, 
l'humor el fan els aparells dels partits confegint les llistes de les 
pròximes eleccions locals i nacionals. 

El dia de les votades igual riem els electors, o plorem.

 'FE D ERRADES

         ,   ,      9001:2006. El nivell de qualitat del darrer número no ha passat ni de llarg els controls de la ISO

        .A la bústia va eixir una línia sense sentit

   ,           ,   (  )    (  ), A la nova capçalera que inclou els noms de tots els pobles de la comarca la foral amb Catí i la contemporània amb Ares

      .            ,    ens vam deixar Bel i Morella Afortunadament ens vam deixar també la capital imperial perquè si no ens hagueren acusat de 
.centralistes

****

SI VOS VOLEU ASSEGURAR LA RECEPCIÓ DEL NOVES o per a qualsevol suggeriment, col·laboració, si us fa nosa este correu electrònic o 
teniu problemes de recepció (us falta algun número) només cal que ho digueu a centredestudisdelsports@ymail.com        

El Centre d'Estudis dels Ports funciona amb les aportacions en metàl·lic, en treball o en espècies (llibres, material d'oficina i arxiu...) dels seus 
socis i simpatitzants, i manté un conveni de col·laboració amb l' 
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