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Les festes de la Magdalena arriben cada any a Castelló durant els últims dies de l’hivern, quan 
l’oratge convida ja a viure als carrers una celebració hospitalària que agermana a moltes perso-
nes, però quan la covid-19 va aparèixer va alterar profundament les nostres vides i les nostres 
celebracions tradicionals van rebre un fort impacte.

Gràcies al gran esforç de tota la nostra societat vam poder fer front als moments més durs 
de la pandèmia. Enguany, si tot va com esperem, gràcies a la vacunació podrem viure amb res-
ponsabilitat les festes a la manera de sempre. Si les circumstàncies no ho impedeixen, els actes 
tradicionals tornaran als carrers de Castelló durant les festes de la Magdalena.

Veïns i visitants aguarden l’eixida de les gaiates i el seu recorregut, i la Gaiata 19 La Cultural, 
fidel a la seua cita amb la festa, també es disposa a eixir al carrer. En torn a ella moltes persones 
viuran plenament estes jornades i compartiran de nou molts moments feliços durant uns dies 
que seran enguany més especials que mai.

Vull enviar vos des d’ací la meua salutació més afectuosa, a 
tota la gent que feu possible que la Gaiata 19 La Cultural man-
tinga viu l’esperit de la fes ta i la seua fidelitat a les tradicions 
castelloneres.

També vull fer vos arribar un fort abraç i els meus millors desit-
jos per a les celebracions de la Magdalena de 2023 i per a totes les 
que compartireu en el futur.

XIMO PUIG I FERRER
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana
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Torna la Magdalena, una de les festes més emblemàtiques del nostre País i, amb ella, torna 
l’emoció de tenir-ho tot a punt: gaiates, locals, actes, celebracions... A la meua Sueca natal, 
també vivim la festa intensament i, per això, em fa molt de goig compartir eixa emoció i alegria 
“festeres” amb tots i totes vosaltres a través del vostre llibret i la vostra gaiata.

Som un país mediterrani i, com a tal, necessitem l’escalfor de la gent; la música i la festa; el 
riure i la conversa. I no hi ha millor escenari per enfortir aquestes senyes d’identitat que els ca-
rrers i les places de Castelló, ànimes indiscutibles de la Magdalena. De nou, s’ompliran de vida 
i de festa per a gaudi de tots els castellonencs i les castellonenques i, també, dels milers i milers 
de visitants que no s’ho voldran perdre.

Torna la Magdalena i, amb ella, torna la il·lusió d’una ciutat sencera, representada per les co-
lles, les gaiates , madrines i president infantil com Noelia, Ahinara 
i Héctor a qui vull enviar una cordial salutació. Espere de tot cor 
que gaudiu d’unes festes inoblidables, repletes d’alegria, diversió 
i eixa màgia tan especial que fa possible, any rere any, el miracle 
antic de “fer la llum sense foc ni fum”.

RAQUEL TAMARIT I IRANZO
Consellera d’Educació, Cultura i Esport
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Una Magdalena molt especial
Ens disposem a viure en 2023 una Magdalena molt especial perquè per fi recuperem les nostres cele-

bracions fundacionals en tota la seua plenitud, sense restriccions i sense trobar a faltar cap acte en el pro-
grama oficial. És sens dubte una gran notícia que se suma a una que per a la Cultural és importantíssima, 
el fet que la reina de les festes d’enguany, Selene Tarín, siga de la vostra gaiata. Sé que és una circumstància 
que us ompli d’alegria i per la qual, per descomptat, també us felicite.

Una felicitació que faig extensiva a la vostra representació oficial d’enguany, composta per Noelia, Ahi-
nara i Héctor, per als qui espere que les festes de 2023 resulten inoblidables. Estic segur que així serà.

Vull donar l’enhorabona a tota la gaiata per la gran faena que realitza al llarg de  tot l’any a favor de la 
festa, i especialment a la seua presidenta, María Dolores Zabalza.

Totes les gaiates són importants, per descomptat, i la que se situa a l’entorn d’un col·legi amb tanta 
solera com l’Antonio Armelles, també. És el vostre un barri de persones excepcionals, de gent treballadora 

que cada dia s’alça amb la intenció de construir una ciutat de Castelló més 
habitable, festiva i solidària.

Com sabeu, a més de president de la Diputació soc alcalde de Suera, un 
poble de la Serra d’Espadà que sempre participa activament en les festes 
de la Magdalena, les festes de la província, que també considerem molt 
nostres. 

Per cert, us anime que una vegada passades les festes visiteu Suera i 
els pobles del voltant. Serà una experiència molt agradable que, de ben 
segur, us resultarà molt satisfactòria.

Bones festes. 

JOSÉ P. MARTÍ I GARCÍA
President de l’Excelentíssima Diputació de Castelló
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La Cultural, el millor alé fester 
Les nostres festes són la gran llum que il·lumina la història i la convivència castellonenca, i enguany 

desitgem amb tota la força que tornen a brillar plenament. Hem passat diversos anys de dificultats, d’una 
pandèmia, de crisis mundials i, així mateix, de condicions climatològiques adverses. 

Però l’esperit fester que posseïm és determinant perquè la nostra Magdalena siga una cita irreemplaçable 
i molt estimada. Som un poble unit que mirem al futur amb positivisme; som un poble unit que sap de lluites 
i de reptes, d’esforços i lliurament, que ha anat superant els obstacles de la nostra història; som un poble 
unit enfront de qualsevol adversitat i, sobretot, una ciutat que s’estima i que estima profundament la seua 
cultura i les seues tradicions. 

Les Festes de la Magdalena 2023 tornen a ser la gran cita de la convivència i l’estima castellonenca. 
Tornem a entregar-nos de ple a celebrar els nostres orígens i l’orgull de ser castellonencs, perquè aquestes 
festes són el nostre millor Pregó, el nostre millor emblema i la millor marca que avala una ciutat valenta i 
decidida, amable, solidària i festera. 

D’aquesta manera, la Gaiata 19, La Cultural, és un dels sectors més especials i representa aquests valors 
tan valuosos i tan assentats. Rafalafena, com cada sector i cada Gaiata, conserva aquesta memòria col·lecti-
va, conservant, així mateix, un important tros de la nostra història que hem 
de protegir. La Cultural és un exemple de convivència i del manteniment 
de les nostres tradicions, en un espai públic que ens identifica a tots els 
castellonencs, amb activitat i convivència ciutadana constant. 

Vull agrair a la Comissió de la Gaiata 19 tot el treball que han desenvolu-
pat aquest últim any. Gràcies als qui representeu a aquesta Gaiata. Gràcies 
als qui integren aquest sector. Sense vosaltres la festa no seria possible. 
Sou el batec, i l’alé, permanent de la nostra Magdalena. 

Com a alcaldessa de Castelló em sent orgullosa dels vostres esforços 
i dedicació, i desitge de tot cor que aquestes Festes siguen el millor espai 
comú per a celebrar una nova Magdalena, per a trobar-nos i gaudir conjun-
tament la nostra setmana gran.

AMPARO MARCO I GUAL
Alcaldessa de Castelló
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És un plaer celebrar la nostra setmana gran en la que es commemora el trasllat de la població des de 
la muntanya fins al pla fèrtil del litoral.

Enguany s’espera amb molta il·lusió, perquè tot el poble i els seus visitants desitgen tornar a gaudir 
de la cultura i de les festes de Castelló.

Viure les festes de la Magdalena és sentir que formem part del passat i del present, i que junts fem 
possible el futur, ja que el nostre amor per la ciutat i les tradicions es reflecteix en la llum de la Gaiata, 
símbol de les nostres festes, símbol de tot el que ens uneix i ens enorgulleix.

Perquè la llum us il·lumine tota la setmana i la resta de dies de l’any, perquè viure en aquesta terra 
representa la continuïtat, la festa, la cultura i les tradicions. Les gaiates viuen la festa amb molta alegria.

Ens enriqueixen culturalment, ens donen esperança i sobretot és donen el coneixement de saber que 
la Gaiata és molt més que un monument, totes les persones que durant tots els anys treballen perquè es 
mantinga encesa la flama de l’amor per les nostres tradicions. Tot esforç, dedicació i afecte ho llauren en 
els seus sectors i vull donar-los el meu més sentit reconeixement i agraïment per la seua labor.

La Gaiata 19 “La Cultural” es va crear en 1984 quan es van afegir els 
dos últims sectors.

El nom fa relació al camp d’esports que va ser en l’avinguda de Valèn-
cia on la Cultural Esportiva practicava bàsquet, handbol i atletisme.

Vull donar la meua enhorabona a la Gaiata 19 “La Cultural” per tot el 
seu treball, constància i lliurament.

Gràcies Maria Dolores per tota la teua labor festera.
Sé que enguany en conjunt amb Noelia, Ahinara i Héctor passàreu 

unes grans festes de la Magdalena 2023.

Tot el meu agraïment i afecte.

OMAR BRAINA I BOU
Pregidor de festes i President 

del Patronat Municipal de Festes de Castelló
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La Cultural, un gran sector 
La celebració d’aquestes festes de la Magdalena torna a ser el millor punt de trobada del Districte Sud 

perquè la seua Gaiata 19, La Cultural, és un dels eixos de la nostra convivència i en aquest mes de març 
festejarem que som un gran sector. Es tracta d’una Gaiata referent en participació, dedicació i treball 
col·lectiu, un ampli grup de dones i homes entregats a la festa des de la solidaritat i l’estima. 

La Cultural representa una important àrea castellonenca i en aquesta Magdalena compta amb la 
madrina Noelia Lerín i Martínez, la madrina infantil Ahinara Hernández i Suárez i el president infantil 
Héctor Espinosa i Vilar, a més de comptar, un any més, amb la presidenta María Dolores Zabalza iPrieto. 

Aquestes festes seran les millors, perquè després dels dos anys de pandèmia i després de les pèssi-
mes condicions climatològiques del passat any, la Magdalena 2023 ha de ser una festa molt especial. 

Vull compartir amb totes i tots vosaltres l’entusiasme davant l’arribada d’una nova edició de les nos-
tres festes, aqueixos dies en què ens bolquem revivint la nostra història, cultura i tradicions. Magdalena 
és, sens dubte, el símbol castellonenc per excel·lència, el que més ens 
representa per la seua llum, per les llums que il·luminen Castelló, per 
la seua música que sona en tots els racons, per les seues tradicions que 
complim cada any, per la pólvora que sona i que ens uneix i, sobretot, 
per la intensa convivència que compartim totes i tots els castellonencs.

Vull agrair al sector 19 tot el treball que realitzen cada dia perquè 
aquesta Magdalena siga una cita perfecta, els esforços i la dedicació de 
les persones que integren la Gaiata. Gràcies pel vostre treball i per les 
vostres il·lusions.  Aquesta  Magdalena  serà la nostra millor festa,  i  La  
Cultural  tornarà a brillar amb llum pròpia. 

Magdalena, Festa Plena!

PATRICIA PUERTA I BARBERÁ
Presidenta del Districte Sud de la Ciutat de Castelló
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ALEJANDRA SÁEZ I SISAMÓN
Reina Infantil de les Festes de Castelló
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SELENE TARÍN I ALEGRE
Reina de les Festes de Castelló de la Plana
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A portes de la nostra setmana gran és un orgull pel meu poder dirigir-me per primera vegada 
als veïns de la Cultural.

Cada any les nostres festes ens fan recordar les nostres arrels, els nostres orígens, els qui 
som i d’on venim, l’orgull de sentir-nos castelloners.

Els membres de la gaiata 19 presidida per Maria Dolores Zabalza treballen dia rere dia per 
oferir al sector la millor programació, amb activitats variades i enfocades a tots els públics.

  A ells i des d’aquí agraeixo la feina que fan durant tot l’any, feina que engrandeix més si 
és possible la nostra ciutat, Castellon és una ciutat acollidora, participativa on la festa es viu al 
carrer, on l’olor de pólvora dura 9 dies, i on la gaiata és el símbol de les nostres festes, festes 
singulars, pròpies i emotives, amb aquesta emotivitat que estan vivint els màxims representants 
de la gaiata. cada acte com sé que ho estan fent.

Als veïns m’agradaria dedicar-los les últimes línies com a agraï-
ment, ja que el seu suport i esperit castelloner és el que dóna força 
a la feina constant de la comissió durant tot l’any.

Per Castelló i les seues festes.

Vitol!!!!

JOSÉ ANTONIO LLEÓ I RUBIO
President Federació Gestora de Gaiates
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Benvolguts amics i amigues,
Des de tot el nostre col·lectiu, com a president de la Federació de Colles de Castelló, vull en primer lloc agrair l’opor-

tunitat de saludar a tots els membres de la vostra comissió i a totes les persones que tinguen l’oportunitat de gaudir 
d’aquest magnífic llibret.

Sembla que per fi enguany sí, podrem tornar a gaudir de les nostres festes fundacionals amb total normalitat, una 
vegada deixada arrere aqueixa desastrosa pandèmia que tantes coses ens ha fet deixar pel camí, per damunt de tot les 
pèrdues personals. Tots tenim unes ganes enormes de poder gaudir al màxim de les festes, de la pólvora, el Pregó, la 
Romeria dels Canyes, la música, tants actes reunits per a gaudir de les nostres tradicions, del nostre “orgull de genealo-
gia”, i de la llum de les Gaiates, aqueix “esclat de llum sense foc ni fum” que ens guia el camí en la nostra setmana gran.

Aquests últims anys on el vincle entre les Comissions de Sector i les Colles, a les quals tinc l’orgull de representar, 
s’ha fet cada vegada més important, i on cada any augmenten els actes en els quals podem participar i gaudir junts, són 
l’estímul que ens ha de servir per a continuar treballant units amb l’objectiu de millorar cada any les nostres festes, i 
que la presència de les colles en els diferents sectors cresca any rere any en pro d’augmentar la col·laboració entre tots 
dos col·lectius.

Enguany Castelló sencer tornarà a eixir al carrer, a gaudir de tots i cadascun dels actes que se celebren durant les 
Festes de la Magdalena, les Colles tornaran a obrir les seues portes i els Carros Engalanats tornaran a recórrer els 
nostres carrers, i allí estarem nosaltres, des de la Federació de Colles al complet, 
acompanyant i gaudint al costat de les Comissions de Sector gaiaters de la ciutat 
en cadascun dels actes que compartim fins al dia en què les nostres Reines criden 
des del balcó de l’ajuntament el Vítol! que acomiade les festes de l’any 2023.

Els col·lectius festers som el vertader motor de les festes, els que treballem de 
manera altruista durant els 365 dies de l’any perquè aqueixos 9 dies siguen inobli-
dables per a tota la ciutat, i per a això necessitem l’ajuda de tots per a facilitar-nos 
aqueixa tasca que fem encantats per amor a nostra la nostra Ciutat, a les nostres 
tradicions i a les nostres festes, però que requereix d’un esforç que no ha de veu-
re’s dificultat més del ja és per si mateix. Des de la Federació de Colles de Castelló 
us desitgem que gaudiu al màxim cada minut de les nostres festes fundacionals, 
i sobretot, desitgem poder fer-ho al costat de vosaltres, ajudant en tot el possible 
perquè la Gaiata siga el nostre millor Pregó!

PEPE BELTRÁN I BACAS
Presidenta del la Federació de Colles de Castelló
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Estimats amics de la Gaiata 19: La Cultural, és un plaer per a nosaltres com a representants 
de la Comissió de festes de Sant Pere poder dedicar unes paraules al vostre sector.

Esperem que gaudiu al màxim aquestes festes de la Magdalena 2023 que segur que amb tre-
ball i esforç haveu preparat tots els membres de la vostra comissió. Ja queda molt poc per a que 
el tercer diumenge de Quaresma puguen desfilar per la ciutat els vostres monuments i demos-
trar a tots els castellonencs i castellonenques la feina de tot un any.

En especial volem desitjar als seus màxims representants Noelia, Ahinara, Héctor, Maria Do-
lores i les seues corts d’honor que visquen al màxim els nou dies de festa, sentint-se orgullosos 
de representar al seu sector en cadascun dels actes de la nostra setmana gran.

A més aprofitem aquestes línies per a animar a tota la gent del barri de “La Cultural” a partici-
par en els diferents actes de les festes de la Magdalena, a viure-les des de dins i sentir l’orgull de

genealogia.

Maria, Lara, Ferran i Antonio

Magdalena!

COMISSIÓ DE FESTES  
SANT PERE
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Hola a tots un any mes amics de la Cultural.

Com a màxims representants de la Falla Societat 
Sant Josep, volem donar-vos les gràcies per deixar-nos 
escriure unes paraules en aquest llibret ja que sentim 
un gran afecte cap a vosaltres.

Primer que res saludar als vostres màxims represen-
tants Madrina Noelia Lerin Martínez Madrina Infantil 
Ahinara Hernández Suárez ,a les seues corresponents 
Dames d’Honor, Presidents i en general a tota la Gaiata 
la Cultural. Desitjar-vos a tots que gaudiu al màxim de 
tots els actes que es realitzen tant a nivell de la ciutat 
com dels vostres actes particulars i que tots junts gaudiu 
de unes Festes de la Magdalena inoblidables.

Enguany, una vegada mes, coincideixen plenament les festes de Falles i La Magdalena, la qual cosa segurament ens 
impedira que puguem ajuntar-nos en algun acte per a compartir balls, sonriures, desfilades i reforçar mes la nostra 
amistat. Encara que nosaltres intentarem ajustar els horaris de tots els nostres actes per a intentar estar amb vosaltres 
en aquestes festes encara que siga nomes una vesprada.

De part de tota la FALLA SOCIETAT SANT JOSEP molt bones festes de La Magdalena.
Fallera Major: Alba Mezquita i Sorribes
Fallera Major Infantil: María Taberner i Gil
Presidents: Juan Capellai Claramonte, Carlos Boira i Arrufat 
Presidenta Infantil: Noa González i Navarro

FALLA SOCIETAT SANT JOSEP
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Benvolgut veïnat i benvolguda Comissió de la nostra Gaiata 19 “La Cultural “,

Vull donar les gràcies a tota la ciutadania i a les empreses del sector per la col·laboració i su-
port a la Gaiat.

També, vull reconéixer el desig constant de tots els membres de la Gaiata per aconseguir amb 
el seu esforç, un monument digne i unes festes “dignes de nom i de fets” i que tothom estiga 
satisfet amb el nostre treball en favor de la setmana magdalenera. 

Per descomptat, com a presidenta, convide a tot el veïnat i a les persones visitants que ens 
vullguen acompanyar a participar en les activitats del sector. D’esta manera, aconseguirem la 
nova normalitat. 

Per finalitzar, confie que les nostres madrines Noelia, Ahinara i Héctor s’emporten uns re-
cords inoblidables del seu pas per la Gaiata i unes vivències úni-
ques de la setmana gran de Castelló. 

Fem Gaiata... “perquè la Gaiata siga el nostre millor Pregó”

Bones festes de la Magdalena de 2023!!!

Mª DOLORES ZABALZA I PRIETO
Presidenta de la Gaiata 19 “La Cultural”
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OBJECTIU
La finalitat d’aquest article és conéixer quan van començar a 

celebrar-se les primeres Festes de la Magdalena, com eren du-
rant l’època de la vila medieval, la seua evolució en afegir deter-
minats actes per a aconseguir que el veïnat gaudira d’una jorna-
da de descans al voltant de l’ermitori; també les de l’any 1945, en 
pretendre que es convertiren en les més importants de la ciutat, 
i fins i tot, les evolucions posteriors que van culminar en 2010, 
quan van ser declarades d’interés turístic internacional. 

ORIGEN DE LES FESTES
Les paraules festa i fira, deriven del vocable llatí festus, és a dir, 

acte social amb la suficient força per a interrompre la vida laboral 
i familiar dels nostres avantpassats, durant un període de temps 
que, si bé en els seus inicis quasi no  aconseguia ocupar una jor-
nada, en l’actualitat sobrepassa tota una setmana de festejos que 
es complementen amb molts altres dies al llarg de tot l’any, a fi 
de preparar tot el necessari perquè les Festes de la Magdalena 
aconseguisquen l’esplendor que tenen en l’actualitat.

COM ERA CONVOCAT EL VEÏNAT A LA FESTA?
Des dels més temps remots, per a organitzar un acte capaç de 

EL PROGRAMA OFICIAL DE FESTES
 I LA SEUA EVOLUCIÓ
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canviar els costums d’una població durant algun temps i aconseguir que el veïnat deixara les 
obligacions laborals per a assistir a una festa, degueren ser convocats pels seus organitzadors. 
Així mateix, perquè una festa arribara a consolidar-se, augmentara la seua popularitat i acon-
seguira una gran assistència, era necessària la màxima participació ciutadana en ella, any rere 
any, durant un important període de temps.

Cal suposar que mentre les nostres festes en honor de Santa Maria Magdalena van tindre 
un caràcter exclusivament religiós, els oficiants dels serveis litúrgics ordinaris havien de fer 
una crida als fidels des del púlpit.

En el cas d’un festa lúdica, cal suposar que en els seus inicis fora el boca a boca, la millor de 
les fórmules per a convocar la ciutadania. En l’actualitat, la gran oferta  d’oci fa necessari recó-
rrer a d’altres fórmules per a aconseguir que una important quantitat d’espectadors trie la ma-
teixa opció durant una determinada data. Per això, els mitjans de comunicació i la publicitat, 
juntament amb la qualitat de tot el que s’ofereix, són necessaris perquè una festa tinga l’èxit 
esperat pels seus organitzadors. En el cas dels actes que ens ocupen, cal suposar que quan no 
existia premsa, ràdio, televisió, ni tan sols impremta, els pregons, bans o edictes, eren els pro-
cediments més adequats per a donar a conéixer a la població un determinat esdeveniment. En 
qualsevol cas, per a obtindre la necessària quantitat de participants, sempre va ser necessari 
fer una crida a la ciutadania.

 Es pot afirmar que les Festes de la Magdalena van tindre el seu origen durant el segle 
XIII. En concret, amb posterioritat al 8 de setembre de 1251, quan els nostres avantpassats van 
rebre el permís reial de trasllat des de la muntanya al pla on ara està situada la ciutat de Cas-
telló. Aquells primers pobladors eren fonamentalment cristians, encara que per decisió del rei 
conqueridor, també els musulmans van poder quedar-se en les seues finques i, per tant, eren 
considerats súbdits del rei Jaume I, amb drets similars als dels cristians, tant els àrabs com els 
jueus, que habitaven en la nova població del pla.

Si desitgem conéixer com eren les festes en l’antiga vila medieval del pla, hem d’indagar 
en la nostra història documentada, però també en les tradicions. Només d’aquesta manera 
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aconseguirem comprendre quan i per què aquells primers castellonencs estaven disposats a 
trencar la seua rutinària vida per a prendre’s algun dia de descans. Tots els historiadors que 
han estudiat aquest tema coincideixen a assenyalar que la primera referència a la processó del 
Castell Vell, està documentada a partir de l’any 1374. En els primers documents existents es 
concreta el tercer dissabte de Quaresma d’aquell any, exactament, el dia vint-i-quatre de març.

En altres documents conservats en l’Arxiu Històric de l’Ajuntament de Castelló, existeixen tes-
timoniatges escrits datats en 1390 i 1429 que al·ludeixen a la «Festa de Santa Maria Magdalena».

Quant a l’ermitori actual, s’admet que durant l’any 1451 va estar en el turó del Castell Vell 
un frare solitari i barbut del monestir de les Santes Creus, de nom Antoni, per a edificar una 
capella dedicada a Santa Maria Magdalena.

Amb la finalitat de dur a terme la referida construcció, aquell ermità va aprofitar un aljub 
adossat a la muralla de la fortalesa que ja es coneixia com a Castell Vell. L’obra, segons consta, 
va quedar finalitzada a principis de l’any 1456, ja que en l’ermita que encara hui es venera, el sa-
gristà Jaume d’Alquecer va iniciar l’any 1455 la construcció del pòrtic que coneixem hui en dia.

Està demostrat que, un any després, es va complementar l’edifici amb un estable i es va afe-
gir un aljub en 1605, executat per l’ermità Pasqual Cebrià; així mateix, una cuina i diferents 
obres complementàries, van ser afegides en 1618. Amb tot això, aquella primera ermita va 
aconseguir l’actual aspecte que ha mantingut fins als nostres dies, després d’algunes reformes 
dutes a terme l’any 1758 juntament amb treballs de manteniment i adequació a les normes 
dels espais públics.

 Durant el segle XVIII, diferents documents i, sobretot, els escrits del primer cronista 
de la ciutat, Josep Llorens de Clavell, així com els del religiós dominic José Vela en el seu lli-
bre Idea de la perfecta religiosa (1750), van deixar constància de la consciència històrica dels 
nostres avantpassats per a organitzar processons penitencials amb la finalitat de sol·licitar la 
intervenció de Santa Maria Magdalena per a solucionar alguns problemes importants de l’an-
tiga vila medieval.
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LA ROMERIA COM A ACTE ÚNIC DE LES FESTES
Tal com es pot deduir de tot l’anteriorment assenyalat, els 

nostres avantpassats es dirigien en processó, una vegada a 
l’any, fins al turó on existia una ermita situada en les proximi-
tats de les ruïnes del Castell Vell amb dos fins: d’una banda, 
sol·licitar a Santa Maria Magdalena que els ajudara i, d’una 
altra, agrair els pobladors de l’antic poblat situat en la xicoteta 
muntanya, la decisió que van prendre de traslladar la seua xi-
coteta població al pla on es troba en l’actualitat.

La Romeria, per tant, va ser i ha de continuar constituint 
la base de les Festes de la Magdalena. Cal assenyalar que 
aquelles primeres dels nostres avantpassats es van celebrar 
el tercer dissabte de Quaresma, fins al dos de març de 1793, 
ja que, a partir de l’any següent, es van començar a orga-
nitzar, sense interrupció, el tercer diumenge de Quaresma. 
Amb el pas del temps, a la tradicional Romeria se li van afegir 
altres actes de caràcter lúdic, amb la finalitat d’augmentar el 
seu atractiu.

En aquelles processons els romers es dirigien al matí des 
de la nova població fins a l’ermita. Després de l’acte religiós i, 
després de passar un matí en el turó, tornaven a Castelló en 
processó vespertina. Aquella Tornà, solia acabar quan ja era 
nit tancada; d’ací ve que existiren enfrontaments entre les 
autoritats civils i religioses, que van acabar per limitar-la, tan 
sols, a la processó del matí, amb la finalitat d’evitar uns certs 
actes poc concordes amb la finalitat religiosa d’aquella festa.

Nombrosos investigadors han dut a terme treballs interes-
sants sobre la nostra Romeria. Tots ells asseguren que va ser, 
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és en l’actualitat, i ha de continuar sent, l’acte principal de les Festes de la Magdalena. Segons 
el periodista Paco Pascual: «Participar en la Romeria significa trobar-se amb el passat, sentir 
l’emoció de l’origen del nostre poble, saber d’on venim i els qui som. Trepitjar el turó del Cas-
tell Vell, afirma el nostre compromís amb la tradició i la història de Castelló».

LA INCORPORACIÓ DE LA  TORNÀ EN EL PROGRAMA 
OFICIAL

Amb la finalitat de recuperar la Tornà, com un dels actes 
de les Festes de la Magdalena, l’any 1989 es va incloure la 
processó del retorn, en l’actual programa oficial de Festes. A 
les quatre de la vesprada, acabat el porrat amb els amics als 
voltants del turó, els romers acudeixen a l’esplanada de l’er-
mita. Després dels rituals assenyalats per la tradició, el tret 
d’una traca i les salves dels guardes rurals, comença aquesta 
segona part de la Romeria.

Als voltants del turó es van incorporant els romers i els 
vehicles adornats que han participat en el concurs celebrat 
amb la finalitat de continuar amb l’antiga tradició dels carros 
engalanats. Una vegada iniciada la processó del retorn, pel 
Caminàs arribaran a l’ermita de Sant Roc de Canet en solem-
ne desfilada. Després d’un refrigeri oferit per la colla Pixa-
ví, que cuida del popular ermitori, mentre sonen els tabals 
i dolçaines així com la campana de l’ermita, els participants 
en la processó prenen el camí que els conduirà a la Basílica 
del Lledó.

Després d’un breu descans en el convent de les Carmeli-
tes Descalces, molt prompte podran escoltar-se les campa-
nes que voltegen en l’espadanya del temple, igual que es fa 
tots els dies de gran festa. Així mateix, les carcasses donen 
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la benvinguda als romers, alguns dels quals besen la base de la creu situada en l’encreuament 
del camí de la Donació amb el passeig de Lledó.

A l’interior de la basílica es canta l’O vere Deus i els gojos en lloança de la Mare de Deu del 
Lledó, i finalitza l’acte amb la Salve Popular. Abans de partir cap a la ciutat, els romers aprofi-
ten per a prendre orxata i rebosteria.

LES FESTES ANTERIORS A l’ANY 1945
La historiadora Elena Sánchez Almela va escriure en la introducció del llibre Crònica de les 

Festes de la Magdalena de Castelló editat per Pecsa l’any 1994: «Les festes de la Magdalena de 
Castelló, són cada any el renovat testimoniatge de la consciència col·lectiva de tot un poble en 
la fidelitat al seu passat». Afig també la senyora Sánchez Almela: «Amb una càrrega de sa or-
gull que defineix el nostre il·lustre poeta Bernat Artola, com a ‘Orgull de genealogia».

Referent a això, a conseqüència de la Guerra Civil 1936–1939, les terres de la major part 
d’Espanya es van veure immerses en una postguerra on el dol, la resignació i els records, no 
deixaven espai per a moltes festes; de tal manera que, les de la Magdalena de l’any 1939, en 
res podrien semblar-se a les d’altres edicions. No obstant això, en anunciar-se, van ser rebudes 
pel veïnat de Castelló amb una certa esperança, encara que sense il·lusió, ja que la major part 
dels castellonencs opinaven que almenys, alguna cosa s’havia organitzat per a continuar amb 
la tradició. 

La veritat és que la romeria d’aquell primer any després de la guerra civil poc es va assem-
blar a la d’anys anteriors a la contesa. Els qui pensaven que serien festes religioses van quedar 
una mica defraudats ja que estava desmantellada l’ermita de la Mare de Deu del Lledó i, així 
mateix, l’església major de Santa Maria havia sigut demolida. La processó degué eixir de l’es-
glésia de Sant Agustí. Quant a la Tornà, va finalitzar en aquell mateix temple. Algú degué pen-
sar que seria bo que un grup de xiquets uniformats obrira la marxa dels romers, però la major 
part del veïnat va voler veure, en allò, una espècie d’entrenament per a futures desfilades de 
caràcter militar, tan habituals durant aquells temps. Amb la processó de la de la vesprada, va 
ocórrer una cosa similar.
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Els actes que es van organitzar durant les festes del període 1940 -1944 tampoc van ser com 
les d’uns altres temps. Quan s’aconseguia que la joventut participara, en comptes de festejos 
populars, els actes programats s’assemblaven més a parades militars que a qualsevol de les 
festes conegudes; ja que no era estrany que generals i militars d’alta graduació, es presentaren 
davant del veïnat de Castelló, com els grans herois d’aquells terribles moments de postguerra.

No obstant això, era tanta la il·lusió de la gent en les festes que, quan alguna cosa es feia 
amb encert, era elogiat pels castellonencs i destacat per la premsa de l’època amb frases de 
lloança. Com a singular exemple, cal citar l’estrena en el Teatre Principal l’any 1943, de l’òpera 
«La Filla del Rei Barbut».

INFRAESTRUCTURA FESTERA DE L’ANY 1945 
Quan les autoritats de l’època van voler fer, de les fundacionals, les festes més importants 

de la ciutat, hagueren de crear una infraestructura per a aconseguir una important participa-
ció, ja que si no s’ideava alguna cosa sobre aquest tema, les 
de la Magdalena quedarien reduïdes, de nou, a la Romeria 
com a única festa local.

Per tot això, abans que finalitzara l’any 1944, en concret, 
el dia tres de desembre, es va crear la primera Junta Cen-
tral de Festejos. En aquesta, va exercir com a president, per 
delegació de l’alcalde Benjamín Fabregat, el regidor José 
Miazza Bueso. Així mateix, van figurar entre els seus com-
ponents: José Simón Hernández com a vicepresident; secre-
tari Carlos Murria Arnau; sotssecretari Manuel Peláez Gas i 
els vocals César Arredondo Bombón, José Folch Safont, Juan 
Traver Tomás, Domingo Traver Escrig, Francisco Ruíz Ribe-
lles, Antonio Vié Aicart, Ricardo Tejedor Heller, José Segarra 
Enrich, Manuel Sanz, Luís Rodríguez Bajuelo, Ramón Ripoll 
Montañés, Bernardo Artola Tomás, Eduardo Codina Armen-
got i Vicente Bellés.
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Aquella primera Junta Central de Festejos de la Magdalena no va comptar amb normes de 
funcionament fins al 20 de febrer de l’any 1946, quan, en sessió plenària de l’Ajuntament de Cas-
telló de la Plana, es va aprovar la nova reglamentació que va ser l’única per la qual es van regir les 
festes fins que la Fundació Municipal de Festes, l’any 1987, aprovara unes noves normes.

DECISIONS DE LA PRIMERA JUNTA CENTRAL
Sens dubte, la decisió de dividir la ciutat de Castelló en sectors amb la finalitat que ca-

dascun d’ells construïra una gaiata, organitzara diferents actes pels barris i designara una 
comissió en la qual existia una representació femenina, va ser un encert d’aquella primera 
Junta Central de Festes de la Magdalena. Perquè així fora, la ciutat es va dividir en dotze 
sectors. En cadascun d’ells s’havia de construir un monument amb la finalitat que el repre-
sentara durant la setmana de festes. En tots els sectors s’havien de celebrar actes festius 
durant les festes i la dona es podria integrar en elles, a través d’una madrina qui comptaria 
amb dames que constituirien la seua cort d’honor. Aquells primers sectors van quedar con-
figurats d’aquesta manera:

 El número u, llavors anomenat plaça Alcázar de Toledo. President, Juan Bautista i Ber-
nat. Madrina, Amelín Gimeno i Tomás.

 El número dos corresponia a la plaça de la Pau i carrers adjacents. President, Francisco 
Gil i Fillol. Madrina: Carmen Grande.

 El número tres, la llavors coneguda com a plaça del Generalíssim. President Fernando  
Falomir. Madrina:  Maria de los Desamparados Segarra i Vicent.

 Número quatre, carrer Navarra. President José Mateu. Madrina:  Elisenda Ribes.
 El número cinc era el de la plaça del Rei en Jaime. President Rafael Farnós i Salas. Ma-

drina:  Paquita Martínez i Navarro.
 Número sis, plaça de la Independència. President Joaquín Fabregat. Madrina: Carmen  

Jordán i Fonfría.
 Número set, plaça de l’Església. President José Babiloni i Soriano. Madrina: Maria Lui-

sa  Dols i Cosin.
 Número huit, solar de l’antiga església Major de Santa Maria i carrers dels voltants. 

President Carlos Fabra i Andrés. Madrina: Pilar Sanjuán.
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Número nou, plaça de Clavé i carrers adjacents. President Vicente Gascó Carda. Madrina:  
Marita Renau Bueso.

 Número deu, Zona de la plaça Maria Agustina. President José Ferrer i Forns. Madrina: 
Emilia Gascó i Calduch.

 Número onze, plaça San Roque i voltants. President Joaquín Pascual i Lana. Madrina: 
Elvira Sidro i López.

 Número dotze, Caseriu del Grau. President José Mª Abienzo i Colmenares. Madrina: 
Trini Olmo i Nebot.

ORIGEN DE LES  GAIATES 
La major part dels qui celebraven les Festes de la Magdalena van pensar, durant algun 

temps, que les gaiates simbolitzaven les llums que els nostres avantpassats degueren utilitzar 
per a traslladar-se des de la muntanya al pla. No obstant això, historiadors i estudiosos han 
arribat a la conclusió que els antics pobladors que residien als voltants del Castell Vell no van 
acordar una determinada data, per a traslladar els seus habitatges a la nova vila medieval, sinó 
que cada família degué fer-ho, en la mesura que van poder comprovar els avantatges del nou 
emplaçament, sobre l’anterior i en el  moment que més els va convindre. Tampoc és probable 
que, per a recórrer l’escassa distància que separa l’antic poblat de la nova població, aquells 
castellonencs triaren una hora en la qual necessitaren utilitzar llums. No obstant això, les 
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teories més creïbles respecte a les primeres gaiates, coincideixen a assenyalar el seu origen, 
en la Tornà de la Romeria. Està documentat que els romers arribaven a la nova ciutat del pla, 
sent nit tancada pel que els organitzadors de la processó assenyalaven el tortuós camí per on 
havien de tornar els qui participaven en la festa, amb gaiatos clavats en el sòl que, en la seua 
part superior, disposaven de llums d’oli. D’aquella necessitat degué nàixer el costum, converti-
da posteriorment en tradició, de fer gaiates, cada vegada més monumentals que, amb els anys, 
s’han convertit en el símbol més important de les Festes de la Magdalena.

Des d’aquelles primeres gaiates, un dels actes més notables del programa oficial  d’actes, 
sempre el va constituir la denominada Desfilada. En aquesta, el veïnat té l’ocasió de veure ca-
dascun dels monuments, així com els membres de la comissió, la madrina i la seua cort d’ho-
nor. Com és lògic, al llarg dels anys alguns d’aquests monuments es conserven en la memòria 
dels qui els van poder gaudir. Entre ells cal assenyalar la primera gaiata de la ciutat. Aquell 
monument es va construir d’acord amb l’esbós de l’escultor Tomás Colón i va ser presentat 
als castellonencs en la Magdalena de l’any 1947. Les de Vicente Bernat dels anys 1952 i 1957, 
l’espectacular de l’enginyer Carlos Buhigas de l’any 1966, autor entre altres parenceries lumi-
notècniques, de la monumental font lluminosa de Montjuïc, van ser unes altres  gaiates que 
han quedat en la retina dels qui van poder admirar-les. No obstant això, per a cadascun dels 
sectors, la seua és la millor gaiata, ja que en ella tenen posada la major il·lusió.

ALTRES SÍMBOLS:  ROTLLO, CANYES, CINTES I MOCADORS
Conta la tradició que els nostres avantpassats van utilitzar canyes per a ajudar-se durant el 

trasllat des de les seues terres de la muntanya, fins al lloc on, d’acord amb el permís que els va do-
nar don Jaume I el dia huit de juliol del 1251, podien construir els seus habitatges en el pla. D’aquí 
ve que, durant la Romeria, alguns romers sempre les utilitzaren. No obstant això, va ser durant 
el matí del tercer diumenge de Quaresma de l’any 1950 quan es van repartir mil canyes pels or-
ganitzadors, xifra mai aconseguida fins eixe moment, amb la finalitat que totes les persones que 
volgueren participar en la Romeria, pogueren iniciar la processó, al costat de les autoritats civils 
que van partir, aquell any, des de la porta de l’Ajuntament, per a unir-se a la processó religiosa, 
que va eixir de l’església de Sant Agustí, en estar sense concloure l’Arxiprestal de Santa Maria. 
Les canyes tenen una altura de cent huitanta centímetres i disposen d’unes cintes de color verd.
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En la Romeria de 1952, potser a conseqüència de celebrar-se aquell any el VII Centenari 
de la Fundació de la Ciutat, es van vendre cintes de color verd, amb la finalitat que el veïnat 
les penjara als seus balcons, a manera de símbol, durant la setmana de Festes. També es van 
repartir als romers les cintes verdes amb un rètol que feia al·lusió a les festes de cada any. En 
posteriors edicions de la Romeria, es van incorporar cintes similars a les verdes, amb els colors 
de la històrica  senyera.

Com a curiosa excepció, cal citar que, en la Romeria de l’any 1978, es va decidir no repartir 
canyes als romers, perquè els organitzadors, en comprovar que no existien suficients per a 
tots els qui les esperaven en la plaça Major, així ho van decidir, davant la sorpresa i esbroncs 
dels qui les esperaven.

El mocador de coll que sempre va ser una peça utilitzada en la nostra tradicional romeria es 
va voler potenciar a través de nombrosos articles en premsa i en les publicacions especials que 
es van editar amb motiu de les festes del centenari.

Va ser en la de l’any 1959 quan molts romers lluïen mocadors verds nugats al seu coll, a 
conseqüència que els organitzadors, seguint la idea del president de la Junta de Festejos, el 
regidor Manuel Godoy Soler i Espiauba, van editar mocadors verds que va confeccionar l’em-
presa catalana Ponsa  SA, amb la finalitat de poder finançar les festes. Aquell primer any es van 
vendre dos mil mocadors al preu de seixanta pessetes la unitat.

Quant als rotllos, van nàixer amb les primeres romeries. Era costum que, en les processons 
religioses, es repartira pa per als pobres; amb la qual cosa, aquells rotllos de grans dimensions, 
permetien que el cap poguera passar pel seu interior, d’aquesta manera, els romers podien 
traslladar-los amb major facilitat.

CONCURS DE CARTELLS
Abans de l’any 1945, amb la finalitat d’anunciar en determinats llocs les diferents festes que 

s’organitzaven a Castelló, era costum col·locar un cartell en determinats llocs de la geografia 
nacional, així com, en els principals establiments del centre de la capital de la Plana. No es té 
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coneixement que aquelles publicacions respongueren a cap 
concurs ni licitació; no obstant això, davant les noves festes 
majors de Castelló es va disposar que, a partir d’aquell any, 
el cartell anunciador de les Festes de la Magdalena, seria el 
que resultara guanyador d’un concurs que comptava com a 
premi, amb una important quantitat econòmica per a l’artis-
ta que, segons el parer dels membres del jurat, fora l’autor 
dels cartells presentats.

A més d’una extraordinària qualitat artística, el tema del 
primer cartell de la Fira i Festes de la Magdalena; és a dir, el 
guanyador del primer concurs organitzat en la Magdalena de 
l’any 1945, tenia tot el simbolisme necessari: Gaiato a mane-
ra de  gaiata amb un fanal del qual penjaven unes cintes amb 
les quals se subjectaven tres xiquetes, com a al·lusió a les 
denominades xiquetes del meneo. Al fons, la imatge de l’ermitori sobre una xicoteta muntan-
ya. L’escut de la ciutat estava situat en la part inferior dreta al costat del nom de la província, 
acompanyat de rètol: Castelló 1945. En la part superior s’al·ludia a: Fira i Festes de la Magda-
lena, del 3 a l’11 de març.

PRIMERA REINA DE LA MAGDALENA I LA SEUA CORT 
D’HONOR

En prendre la decisió que una dona representara a les cas-
tellonenques en les Festes de la Magdalena, els membres de 
la Junta Central degueren concretar el nom de la primera 
xica que tindria aquell honor, amb antelació suficient perquè 
pogueren ser protagonista de l’acte solemne del seu nome-
nament. En aquella ocasió va ser designada Carmen Abriat 
Puig, filla del que llavors era capità general de la Regió Mi-
litar, que tenia la seu a València, encara que de família molt 
vinculada amb Castelló, ja que aquell general havia sigut no-
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menat fill adoptiu de la nostra ciutat. Al costat de la primera reina 
de la Magdalena, van formar la seua cort d’honor, com a dames 
de la ciutat: Lupita Andino Ruíz, Isabel Sánchez, Mª Luisa Asen-
sio del Nido i Mª Lledó Pascual, totes elles pertanyien a il·lustres 
famílies. Les madrines de cada sector també van formar part de 
la cort d’honor de la reina.

DOS TEXTOS PER A UN  PREGÓ
Aprovada la idea d’anunciar les festes mitjançant un pregó, era 

necessari comptar amb un text amb la finalitat de convocar al veï-
nat a la participació. En aquella primera ocasió se li va encarregar 

la redacció del  pregó a Carlos G. Espresati qui, en castellà, va fer la solemne crida: «D’ordre 
del senyor alcalde es feia saber que, a l’alba de l’endemà, començarien les Festes de Castelló i 
qui escoltara el «pregó», sabria el que havia de ser… Si ho permetia el temps! També indicava 
el text del pregó de  Espresati, que hi hauria fira i festejos taurins en la plaça de bous… En els 
successius versos, s’anaven descrivint de manera ordenada, els diferents actes previstos per a 
celebrar les Festes de la Magdalena.

 En la Magdalena de 1947 es va canviar el text del Pregó, que dos anys abans va ser escrit 
en castellà per Carlos G. Espresati, tal com era obligació en eixe període, pel del llorejat poeta 
castellonenc Bernat Artola, format per quatre dècimes. En aquest s’utilitzava el valencià i parlava 
de l’arribada de les festes en la seua estrofa primera, del seu origen en la segona, el significat de 
la Romeria en la tercera i en l’última, els desitjos de l’alcalde de la ciutat que tots el veïnat passara 
unes bones festes. Finalitzava amb el Vítol, que el veïnat contestava al pregoner.

EL PREGONER O  SEQUIER MAJOR
Presa la decisió d’anunciar les Festes de la Magdalena 

mitjançant una cavalcada que seria el  Pregó anunciador 
dels festejos, va ser designat un  pregoner. Per a això, els 
organitzadors no van tindre grans problemes. Aquella tra-
dicional figura seria encarnada, per a l’ocasió, pel popular 
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castellonenc Manolo  Vellón, pel seu potent i entonada veu. El  pregoner o sequier major era 
el més natural, tractant-se d’una població que vivia de manera quasi exclusiva de l’agricultura.

Segons les cròniques de l’època, Manuel  Vellón va cantar, amb el seu habitual mestratge, 
els versos del  pregó escrit per Carlos G. Espresati. En aquella ocasió, ho va fer des de la ma-
teixa carrossa en la qual va desfilar la reina de les festes i la seua cort d’honor.

 Si bé la Cavalcada del  Pregó ha anat desfilant ininterrompudament durant tots i ca-
dascun dels anys transcorreguts des del seu inici l’any 1945, a partir d’aquella primera edició, 
sempre continua sorprenent a quants acudeixen a presenciar-la. En ella van desfilar els perso-
natges que van col·laborar amb el Rei  Jaume I d’Aragó en la seua conquesta, utilitzant-se per a 
això a joves castellonencs. A partir de la segona edició, es va recórrer a membres del Regiment 
Tetuan perquè representaren els qui van ser denominats guerrers del Pregó, que van donar 
origen l’any 1951 a la  Germandat  dels  Cavallers de la  Conquesta, els membres de la qual, a 
més del  Pregó, col·laboren en l’actualitat durant les festes de la Magdalena, en diferents actes 
relacionats amb la història de la conquesta cristiana de les nostres terres.

PRIMER ACTE DEL PROGRAMA DE 1945
Si bé les festes de l’any 1945 començaven el dia tres de març, 

prèviament degueren ser nomenades les representants feme-
nines. Amb la finalitat que pogueren ser conegudes pel veïnat, 
una vegada triades es va organitzar una espècie de pròleg que 
va tindre lloc el dia 23 de febrer d’aquell mateix any. El solem-
ne acte, al qual se’l va denominar «Proclamació de la Reina i 
Imposició de Bandes a la seua Cort d’Honor», va tindre lloc 
en el Teatre Principal, les localitats del qual es van omplir per 
complet. A ell, segons la premsa, va acudir «tot Castelló».

RACIONAMENT EXTRAORDINARI
L’any 1945 uns certs aliments només es podien adquirir a través de les denominades cartilles 

de racionament. Amb la finalitat d’aconseguir major participació, el Govern Civil va anunciar 
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amb motiu de les festes, un racionament extraordinari. Mitjançant les corresponents cartilles 
els castellonencs podrien aconseguir: «Un litre d’oli, un quilo d’arròs i 250 grams de café per 
persona adulta». D’altra banda, el diumenge de la Magdalena la ració de pa seria doble, és a dir, 
800 grams per persona. Per a obtindre aquells productes, era necessari pagar prèviament mit-
jançant cupons, els preus autoritzats per les autoritats competents en matèria de proveïments.

EL PROGRAMA DE FESTES DE L’ANY 1945
Amb la renovació de les festes de l’any 1945, no sols volia explicar-se amb unes festes que 

pogueren ser considerades les més importants de quantes se celebraven a la ciutat, ja que a 
més, es va voler despertar el sentiment  castelloner als veïns de la capital i també, el de tots els 
pobles de la província. Per això, es va confeccionar un programa oficial  d’actes en el qual, al-
menys cada dia, existia un que destacava sobre els altres, al costat d’uns altres que constituïen 
vertaderes novetats.

El dissabte anterior al dia gran, girava entorn del  Pregó, com així continua sent, ja que és 
considerat l’acte principal de la jornada. Una part important de l’espectacular cavalcada va 
voler dedicar-se a la participació de totes i cadascuna de les localitats de la província. Algunes 
poblacions, després de rebuda la invitació per a desfilar en el  Pregó, van arribar als carrers de 
la capital acompanyats d’una rondalla i fins i tot algun grup de ball. Unes altres tan sols amb 
una parella abillada amb els vestits típics de cadascun dels pobles; però des d’aquella primera 
edició, els castellonencs de la província, van voler ser presents en els actes amb els quals s’ini-
ciaven les Festes de la Magdalena que va ser denominat dia de la província.

El  Pregó de l’any 1950, es va celebrar el dissabte onze de març. Els qui van presenciar la 
cavalcada, van ser sorpresos molt favorablement, d’una banda de la desfilada en la qual un 
grup de joves castellonencs van donar vida a personatges que van intervindre en la Conquesta 
de València duta a terme pel rei Jaume I. Allò va ser tan ben acollit pel veïnat que es va decidir 
incrementar, en anys successius, el nombre de personatges que van desfilar en aquella part de 
la Cavalcada, amb la finalitat que les figures històriques del  Pregó es pogueren tractar amb el 
respecte i la dignitat que mereixien quants personatges van col·laborar amb el Rei en Jaume I 
d’Aragó en la conquesta de les nostres terres.
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DE LA  FESTA LA  VESPRA
Si bé durant els anys anteriors a la guerra civil, la Ro-

meria s’havia consolidat com a únic acte o el més impor-
tant de les festes, es pot afirmar sense por d’equivocar-se, 
que el Pregó concebut com una cavalcada anunciadora, va 
ser capaç de llevar-li protagonisme a la processó religiosa 
del 1945, ja que el dissabte tres de març d’aquell any, a 
primera hora de la vesprada, la major part de les vore-
res dels carrers del recorregut, estaven ocupades. A això 
va col·laborar el periòdic Mediterrani amb articles en els 
quals s’assegurava que, els qui acudiren, podrien presen-
ciar un magnífic espectacle, mai vist a Castelló fins aquell 
moment.

Des que els primers participants van partir de la plaça de 
Fadrell, van començar a sonar forts aplaudiments. A pesar 
que a través de l’únic diari de la ciutat s’havia avançat alguna 
cosa del preparat pels qui van organitzar la Cavalcada, la sor-
presa va ser majúscula. Tot semblava estar ben pensat. Pas-
sat, present i futur de les festes, la seua història, tradicions, 
el folklore d’alguns pobles, la indústria i artesania de les 
diferents comarques, el comerç, la pesca, música popular, 
danses antigues… Cadascuna de les parts en què es va divi-
dir la sorprenent desfilada, va constituir un malbaratament 
d’imaginació i la seua execució, fregava el mai vist. Quan els 
espectadors semblaven cansats d’aplaudir i creien que ja res 
faltava, un bon nombre de xiques abillades amb els vestits 
de  castelloneres, portant rams de flors que, segons es va dir, 
serien oferits a la nostra Patrona, es va revifar l’entusiasme 
popular que es va tornar a incrementar-se, quan sobre una 
carrossa, el veïnat van poder veure a la reina de les festes, 
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senyoreta Carmen Abriat i Puig, envoltada de la seua cort, formada per les dames i madrines 
dels dotze sectors en què havia sigut dividida la ciutat.

Des d’aquella mateixa carrossa, el  sequier major Manolo Vellón, amb la seua inconfusible 
veu, va cantar els versos de Carlos G. Espresati. Acaba de nàixer el  Pregó i, els qui el van pre-
senciar, afirmaven convençuts que mai havien vist una cosa similar pels carrers de la ciutat. 
Alguns veïns van recordar la frase: «de la  festa la  vespra». Altres pocs es van perdre el magní-
fic espectacle, en haver preferit quedar-se a casa, amb la finalitat d’engalanar el mateix carro 
amb el qual diàriament es traslladaven als horts que cultivaven, per a utilitzar-lo l’endemà, 
com solien fer cada any, a l’ermitori que va construir el  frare barbut, en les proximitats del 
Castell Vell.

CERTAMEN LITERARI
L’any 1945, els organitzadors van voler recuperar la tra-

dició dels Jocs Florals. Per a això van convocar el I Certa-
men Literari de les Festes de la Magdalena. En ell, a més 
de la Flor Natural per a premiar a la millor poesia presen-
tada, es deia en les corresponents bases, que s’entregaria 
una Rosa d’Or, una altra Rosa de Plata i dèsset premis ex-
traordinaris. La cerimònia de lliurament de premis va ser 
presidida per la Reina de les Festes. Com a mantenidor de 
l’acte va actuar el periodista valencià Martí Domínguez. 
La Flor Natural se li va atorgar al poeta Manuel González 
Hoyos, pel poema titulat: «Cant d’amor».

Aquell primer Certamen Literari, no constituïa l’únic acte cultural inclòs en el programa 
oficial . En la convocatòria de 1954 es va anunciar la V Taula de  Poesia. Aquell mateix any es 
van incloure representacions de les òperes: Aida i Lucía de Lamermoor, així com sarsueles. 
Les funcions es van dur a terme al Teatre Principal que, en aquella ocasió, va comptar amb la 
col·laboració del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
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CONCURS DE  GAIATES
Els membres de la primera Junta Central de Festejos, van convocar un concurs amb la 

finalitat de premiar a les millors gaiates. Així mateix, van concretar diferents aspectes sobre 
unes bases que es van anar perfeccionant al llarg dels anys següents. En aquell moment, ningú 
sabia el final que tindrien aquells monuments. Poc abans del tercer diumenge de la Quaresma 
d’aquell any 1945 es va aclarir, a través de la premsa, que no podien cremar-se com es feia amb 
les falles, ja que si bé les festes  josefines havien nascut com una espècie de foguera per a des-
fer-se de les restes existents en els diferents tallers de fusteria de la ciutat, el patró de la qual 
era Sant Josep, les  gaiates eren monuments i símbol de les festes fundacionals de la ciutat i 
havien de guardar-se per al record de futures generacions, sense ser cremades.

El primer premi se li va atorgar al sector número onze, plantada en la plaça de Sant Roc. 
Aquella gaiata guanyadora va ser batejada amb el nom de  «Pubilla i en  fanecaes». El segon 
premi va correspondre a la del sector de la plaça de Clavé i el tercer per al sector de la  gaiata 
número set, plantada en la plaça de l’Església.
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CORREGUDES PER LA  JOIA
 Des que va nàixer el nou poblat del pla, Castelló va ser 

una ciutat que l’economia es basava, de manera fonamen-
tal, en l’agricultura i la ramaderia. Aquella forma de vida la 
van conservar els nostres avantpassats fins a mitjan segle 
passat. Els treballs més pesats es duien a terme amb aju-
da d’animals que servien tant per al transport de les ferra-
mentes, eines o collites, com per als treballs més pesats de 
quants havien de realitzar-se en les principals labors agríco-
les. En aquella mena d’economia de subsistència, eren fre-
qüents els cavalls o muls de tir; però no els de cadira. No obs-
tant això, els nostres avantpassats sempre van demostrar els 
seus grans coneixements de les diferents races equines; pel 
que mai va ser rar que organitzaren competicions per a de-

mostrar la qualitat de muntures i genets. Així doncs, en cadascuna de les festes majors, mai 
faltaven les carreres per a aconseguir el preuat trofeu, conegut com la joia, consistent en un 
mocador de seda, a l’estil dels tornejos que s’organitzaven durant els primers anys de la his-
tòria de Castelló.

 Les grans ciutats, tant en uns altres temps com en l’actualitat, és habitual que compten 
amb una instal·lació adequada per a les carreres; no obstant això, les que no disposen d’hipò-
drom, les competicions hípiques es disputen sobre terrenys d’altres usos que s’adeqüen per a 
l’ocasió. En el cas de la capital de la Plana, igual que en altres localitats de la nostra comarca, 
els  corregudes  per la  joia se solien i disputar continuen fent-se, en la zona de platja que els 
organitzadors consideren més apropiada. En ella, cavalls o muls muntats pels seus propietaris, 
es disputen el preuat premi. Aquesta tradició s’ha conservat fins als nostres dies.

FIRES DE LA MAGDALENA
Les primeres fires autoritzades pel rei Jaume I es basaven en la compra i venda de bestiar; 

tant el necessari per a treballar, com l’adquisició d’altres animals necessaris per a proveir de 
carn a la població. Amb els anys, la que se celebrava amb motiu de les Festes de la Magdalena 
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va anar derivant cap a altres activitats que demandava la població. D’altra banda, amb la pros-
peritat aconseguida amb el pas dels anys, es va fer necessari destinar temps a l’oci. D’aquesta 
manera, les fires van anar incloent atraccions per a gaudir de la festa els xiquets, mentre la 
compravenda d’animals, es duia a terme en altres mercats. 

Quan la capital de la Plana va comptar amb la plaça Nova; és a dir, l’actual avinguda del 
Rei en Jaume, les fires s’instal·laven en ella i s’estenien fins al carrer situat al nord d’aquesta; 
d’aquí ve que, l’últim tram de l’actual carrer Colón fora conegut popularment com a carrer 
Fira. Amb la nova obertura de l’actual avinguda, aquell vial va desaparéixer i les instal·lacions 
se situaven en la plaça de la Independència i el passeig de cotxes del parc de  Ribalta.

Amb el Recinte de Fires i Mercats situat en l’avinguda de la Mar, des de1950, la Fira va pas-
sar a muntar-se en eixe lloc. Allí s’instal·laven atraccions per a xiquets i joves; també es venien 
joguets, llepolies i poc més. Lluny quedaven els dies quan en les fires es venien animals de tota 
mena i productes per a l’agricultura. No obstant això, les fires es van anar acomodant a les 
necessitats del veïnat; sorgint així altres productes, com ara els automòbils i altres vehicles de 
motor. Bon exemple d’això va ser la que es va organitzar en les antigues instal·lacions de l’an-
tiga caserna de Sant Francesc, en les quals, durant la Magda-
lena de 1955 va obrir les seues portes la I Fira de l’Automòbil 
i del Motor, de la qual es van fer algunes edicions amb gran 
èxit de públic i vendes.

També la denominada Fira Alternativa ha aconseguit ser 
present, cada any, durant les Festes de la Magdalena. La seua 
primera edició va tindre lloc al parc de Ribalta l’any 1986. En 
ella es van reunir un bon nombre d’artesans i ecologistes de 
tot Espanya que van oferir i continuen aportant nous pro-
ductes naturals.

TIR I ARROSSEGAMENT
Des d’aquella primera edició de les noves Festes de la 
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Magdalena de l’any 1945, el programa de festes va tractar d’incloure actes que, per la seua tradi-
ció, podien constituir un atractiu per als castellonencs. Entre ells, el de Tir i arrossegament, sem-
pre va ser una espècie de desafiament entre el públic que, durant aquells anys, necessitava de 
carros i cavalleries per a les activitats agrícoles. Normalment, aquelles primeres edicions se ce-
lebraven en l’arena de la plaça de bous. Hi havia diferents categories, però totes elles comptaven 
amb suculents premis en metàl·lic per als participants, mentre el públic assistia a les graderies 
amb entusiasme, sobretot, quan s’anunciaven cavalls de propietaris tan prestigiosos com els de 
Ramón Tamarit i altres col·legues seus que gaudien de gran prestigi en poblacions valencianes.

CONCURS HÍPIC
En el Programa de les festes de 1945, figurava ja un Concurs Hípic de caràcter regional. 

L’actuació dels millors genets de la Regió Valenciana, juntament amb uns altres de l’Eguada 
Militar va rebre un gran acolliment del públic castellonenc. Per a la celebració de les diferents 
jornades es va preparar un recinte en els terrenys de propietat municipal, situats en el deno-
minat Tir de Colom; és a dir, els que anys després van albergar el centre docent conegut com 
a Maestria Industrial, així com el Mercat d’Abastos i, que en l’actualitat, ocupa el Parc de les 
Comunicacions. Durant les diferents jornades d’aquell any 1945, el recinte es va veure molt 
animat. En aquest es podien fer apostes i així mateix, presenciar un espectacle nou a la nostra 
ciutat, en el qual s’atorgaven importants premis als participants.

Va ser tant l’èxit de públic i participants del Concurs Hípic que, en l’edició de l’any 1948, se 
li va donar el caràcter de nacional. En ella es van anunciar dues jornades i ambdues van tin-
dre lloc en el camp del Sequiol. Tant la celebrada el dia cinc de març com el següent dia sis, el 
públic va abarrotar les graderies de l’antic camp de futbol. En anys posteriors es va tornar als 
terrenys situats en el  Tir de Colom, per a això es va dotar d’infraestructures fixes que van ser 
conegudes com a Hipòdrom de Castelló.

En concret, va ser el dia dos de febrer de l’any 1951, quan es va inaugurar aquella instal·la-
ció esportiva, encara que no sols es va utilitzar per als concursos hípics que es duien a terme 
durant les festes de la Magdalena, sinó que també en ell es van arribar a organitzar carreres 
ciclistes i fins i tot alguns partits de futbol.
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UN HIMNE PER A LES FESTES 
En les festes de 1945 la música va formar part en la major 

part dels actes del programa oficial. D’aquí ve que es pensara a 
triar un nou pasdoble que representara el nostre folklore, cul-
tura i tradició. A aquest efecte, el diumenge tres de febrer de 
l’any 1946 va tindre lloc un concurs en el qual els assistents van 
poder elegir, amb els seus vots, el més indicat per a convertir-se 
en una espècie d’himne de les Festes de la Magdalena. Aquell 
acte va començar a les tres i mitja de la vesprada. La plaça de 
bous va acollir a un gran nombre de veïns que van ocupar la 
major part de la graderia. Es va anunciar que el guanyador ob-
tindria un premi de dos mil pessetes.

Huit pasdobles van concórrer a la convocatòria de la Junta Central de Festejos de la Mag-
dalena. En les bases es va disposar: «Els qui participaren en el concurs, haurien de ser fills 
de Castelló o residents a la província. La peça musical triada pel públic assistent, portarà per 
nom Rotllo i Canya. El pasdoble ha de ser rigorosament inèdit, inspirat en motius musicals i 
temes de l’ambient popular de Castelló. Així mateix, la Banda Municipal dirigida pel mestre 
don Eduardo Felip interpretarà dues vegades, cadascuna de les partitures presentades al 
concurs».

La peça presentada pel director de la Banda de la Beneficència, José García Gómez, va obtin-
dre 1.262 vots, superant en molt al segon més votat. Des d’aquell mateix moment, el pasdoble  
«Rotllo i  Canya» va ser acceptat pels castellonencs com de notable qualitat musical i, al mateix 
temps, recollia sons de música popular castellonenca, per la qual cosa, encara en l’actualitat, 
es considera el vertader himne de les nostres Festes de la Magdalena.

VISITA DE LA REINA DE LES FESTES ALS SECTORS
L’any 1946, una protocol·lària visita de la reina de les festes i la seua cort d’honor als dife-

rents sectors, es va convertir en un entranyable acte que ha aconseguit celebrar-se any rere 
any i, des de llavors, sempre ha format part del programa oficial  de les Festes de la Magdale-
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na. A la data i hora programades, la comitiva és acollida en 
cadascun dels sectors. En la zona on se situa la gaiata del sec-
tor visitat, la reina és informada dels actes que se celebren 
i les particularitats del monument. Des d’aquell primer any, 
el veïnat acudeix a la crida de la comissió i poden saludar 
personalment a la reina de les festes i les dames de la ciutat.

L’OFRENA DE FLORS A LA NOSTRA PATRONA
Com és ben sabut, des que es va organitzar la primera 

Romeria a l’ermitori de la Magdalena, aquella processó 
constava de dues parts: l’anada i la Tornà. En aquesta últi-
ma, els romers feien una visita a la  Mare de  Deu del Lledó 
en el seu ermitori. Aquest costum es va anar perdent amb 
el temps, a causa que aquella primera jornada de les fes-
tes es feia massa llarga; d’ací ve que el programa de festes 
incloguera, a partir de l’any 1947, un acte anunciat com a 
Ofrena de Flors que, sens dubte, sempre ha constituït un 
dels actes més solemnes i amb més arrelament popular. 
En el  Pregó de l’any 1947 va desfilar per primera vegada, 
un immens cabàs de vímet amb les flors que, segons es va 
anunciar, serien utilitzades per a ofrenar-les a la nostra Pa-
trona la Verge del Lledó.

El nou acte va tindre lloc el dijous de la setmana de fes-
tes. Aquell matí, la reina Marisa  Dols Cosín i les seues da-
mes: Maria del Carmen Asensio del Nido, Andrea Cornelles 
Soriano, Maria Peris Sánchez de l’Ordre i Mª Teresa Roig 
Segarra, es van dirigir a l’ermitori, amb cotxe de cavalls 
descobert. En la  esplanada esperaven les a l’ermitori ma-
drines de cadascun dels sectors i les seues dames d’honor, 
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així com un bon nombre de veïns que no van voler perdre’s l’acte que es presumia molt 
solemne. Tots els assistents van penetrar en el llavors  ermitori, profusament engalanat i, 
després d’alguns parlaments, va ser entonada la Salve Popular.

Amb el pas dels anys, a l’ofrena es van afegir altres complements. Entre ells, cal citar per 
l’expectació que va causar, la participació del jove Manuel Vellón en la de l’any 1949, en cantar 
des del cor, acompanyat a l’harmònium pel mestre don José García, una pregària a la Nostra 
Mareta.

La gran renovació i impuls de l’Ofrena de flors a la Patrona, va tindre lloc durant la Magdale-
na de l’any 1973. Aquell any, els membres de la Junta Central van decidir celebrar-la el dissabte 
final de la setmana de festes a la vesprada. Així mateix, tots quants van participar en aquesta, 
es van traslladar caminant des de la plaça de Maria  Agustina fins a l’ermitori, organitzant una 
desfilada multicolor en el qual figuraven les reines, les seues dames d’honor, madrines de les 
gaiates amb les seues dames, la Guàrdia Municipal de Gala, seguides de nombrosos veïns que 
van decidir participar en l’acte.

D’aquesta manera, l’acte d’Ofrena de flors a la Verge del Lledó, es va convertir en un dels 
més multitudinaris de les festes; d’aquí ve que, en l’edició de 1977 la Junta Central decidira 
dur-lo a terme a l’esplanada de l’ermitori; si bé en lloc diferent al que hui es realitza, ja que les 
flors es van col·locar al costat d’un mural de l’il·lustre pintor Joan Baptista  Porcar  Ripollés, en 
la façana lateral sud de l’actual basílica.

En les Festes de la Magdalena de l’any 1989 es va iniciar una nova etapa de l’Ofrena de flors 
a la Verge del Lledó que continua en l’actualitat; encara que el nombre de veïns participants 
durant les últimes edicions, havia anat augmentant de tal manera, que els organitzadors van 
decidir muntar a l’esplanada de l’ ermitori, un mural floral suficient per a poder col·locar els 
més de quinze mil rams en un acte que es va iniciar en la plaça Major, a les quatre de la ves-
prada i entre el fervor de públic que omplia carrers, avinguda i passeig, la comitiva es va dirigir 
fins a l’ermitori, que des de 1983 ostenta la categoria de basílica.
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TRACA FINAL
Des de la renovació de les Festes de la Magdalena de l’any 

1945, cadascun dels membres de la Junta Central, igual 
que els de la denominada Comissió de Nous Festejos, van 
voler trobar un acte que, sense desmeréixer dels restants 
de quants integraven el programa oficial  de les Festes de la 
Magdalena, es consolidara com un digne final i que, així ma-
teix, tinguera l’atractiu necessari per a convocar a una gran 
part del veïnat de la ciutat a la plaça Major. A aquest efecte, 
ja en 1945, es va disparar un castell de focs artificials en el 
passeig de cotxes del passeig de Ribalta, després del qual, es 
va encendre una traca que va finalitzar a la Torre Campanar 
de la plaça Major.

Amb el mateix objectiu, l’any 1949 es va convocar, per pri-
mera vegada, a les comissions dels sectors perquè acudiren 
a la plaça Major. El mal temps va fer que tan sols assistiren 
les  gaiates 3 i  8. La falta de participació no va impedir que 
l’anhelat final de festes es buscara amb major entusiasme.

LA CAVALCADA INFANTIL
Amb la renovació de les festes del  año1945, es va aconse-

guir la participació de tot el veïnat, adults de qualsevol gène-
re; no obstant això, no hi havia cap activitat festiva exclusiva 
per als xiquets; d’aquí ve que el programa dels actes organit-
zats per a la Magdalena de l’any 1949, incloguera la primera 
Cavalcada Infantil. 

Els xicotets participants van acudir a la cita en la plaça de 
Maria  Agustina, recorrent els carrers Major, l’actual Gas-
set, i la d’Enmig, fins a arribar a la plaça de Maria  Agustina. 
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No obstant això, faltava aconseguir la singularitat necessària 
perquè aquella cavalcada no es convertira en una espècie de 
desfilada de carnestoltes. D’aquesta manera, l’any 1950 es va 
obligar al fet que els xicotets participants utilitzaren vestits 
relacionats amb les festes i, sobretot, els organitzadors van 
insistir perquè els xiquets i xiquetes que muntaren en les 
gropes, ho feren amb els vestits típics de llaurador i  caste-
llonera. Així mateix, els procedents d’altres localitats caste-
llonenques, van desfilar amb el vestit de cadascuna de les 
localitats provincials.

LA  NIT DEL  FOC 
Molt abans de la renovació de les festes de la Magdalena 

de l’any 1945, la pólvora ja s’utilitzava en altres festejos de la 
nostra ciutat ja que, com és ben sabut, ja en la  vila medieval, 
igual que en la major part de les poblacions del Regne, en la 
base de qualsevol festa s’incloïen bous, balls, música, focs 
d’artifici i, sobretot coets. No obstant això, va anar durant 
la Magdalena de l’any 1951, quan en el programa oficial  es 
va incloure per primera vegada, el denominat I Concurs de 
Focs entre les comissions de sector. Aquella espècie de desa-
fiament entre les diferents  gaiates va ser acollida amb gran 
entusiasme, tant per les comissions de cadascun dels sec-
tors com per la major part del veïnat que van assistir en gran 
nombre a la competició.

Amb aquella iniciativa, pólvora i pirotècnia ja no era pre-
sent tan sols en traques o coets borratxos i uns certs actes 
menors, tal com es feia en anys anteriors, quan es van popu-
laritzar les conegudes com a cordaes, sinó en castells de focs 
que presentaven tot tipus de coets, efectes i sorpreses que 
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van aconseguir atraure al públic que va gaudir amb els espec-
tacles  de les diferents empreses pirotècniques que van par-
ticipar durant la nit i, així mateix, en els anomenats castells 
diürns, precursors del que, amb posterioritat, va començar a 
denominar-se  mascletaes.

La pirotècnia i els focs artificials han sigut, encara que 
amb diferents noms, part important de les festes. En cadas-
cuna de les edicions de les Festes de la Magdalena els cas-
tellonencs han pogut gaudir amb les novetats de les millors 
empreses d’aquest sector. Entre aquestes, cal assenyalar el 
primer piromusical celebrat a la nostra ciutat durant la Mag-
dalena de 1991. Aquell espectacle va tindre lloc la nit del di-
vendres i va aconseguir omplir tot el denominat Peri18. Aque-
ll mateix dia, es van fixar els fonaments perquè novetats com 
aquella continuen oferint-se en les Festes de la Magdalena.

HOMENATGE AL REI EN JAUME
Encara que solia ser costum que, durant alguns anys, s’or-

ganitzara un acte d’agraïment al rei Conqueridor, per haver 
aconseguit que les castellonenques pogueren traslladar-se 
al pla, on ara està situada la ciutat, no va ser fins a 1952, 
quan la Junta Central de Festejos va decidir donar-li a la fi-
gura del rei aragonés la importància que tenia. Per a això, 
es van aprofitar dues coses. D’una banda, amb la finalitat de 
donar-li major brillantor, es va aprofitar la commemoració 
del VII centenari de la fundació de la ciutat i, per un altre, 
es va acceptar la col·laboració de la recentment constituïda 
Germandat dels Cavallers de la Conquesta. Malgrat això, es 
va decidir nomenar una comissió formada per il·lustres cas-
tellonencs perquè posaren les bases d’aquest homenatge.
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Va ser el dilluns 17 de març del referit any 1952, quan es va desenvolupar enfront del mo-
nument del rei en Jaume, de manera solemne, un acte que s’ha vingut repetint any rere any, 
amb la mateixa finalitat. En aquella ocasió, a més, van ser presents representants d’Alcanyís, 
Tarragona, Lleida, Saragossa i València. Des de 1957, aquest acte va començar a organitzar-se 
pels Cavallers de la Conquesta.

 
PROGRAMA D’ACTES ESPORTIUS
Des que les Festes de la Magdalena es van convertir en les més importants de la ciutat, els 

diferents organitzadors van tractar d’incloure en el programa oficial d’actes jornades esporti-
ves que no sols incloïen algun partit de futbol del CE Castelló, sinó que procuraven comptar 
amb diferents competicions esportives que van arribar a formar, per si mateixes, una atractiva 
oferta, perquè els aficionats a cadascun dels esports, pogueren gaudir del seu espectacle pre-
ferit; encara que no sempre va ser possible. Des d’aquella primera edició de l’any 1945, eren 
tants els actes i tan ajustat el pressupost que, en poques edicions van aconseguir els esports 
captar, per si mateixos, l’atenció d’un bon nombre de veïns. La veritat és que, algunes discipli-
nes aconseguien atraure als seus incondicionals gràcies a diferents entitats locals com el club 
albinegre, Club Nàutic o El Club de Caçadors Sant Hubert, entre altres. Així mateix, en alguns 
esports com l’equitació, era impossible presenciar alguna exhibició i molt menys poder-los 
practicar a la nostra ciutat, com no fora durant la setmana de la Magdalena. No obstant això, 
el motociclisme comptava amb un gran nombre d’aficionats en tota la província, potser per 
ser les motos llavors, els vehicles més populars amb els quals es desplaçaven els membres 

de gran part de les famílies castellonenques. D’aquí ve 
que el Moto Club Castelló, organitzaren el I Premi de 
Motociclisme per a les festes de la Magdalena de l’any 
1953. No obstant això, malgrat l’expectació causada, no 
va ser possible portar-ho a efecte aquell any, puix que 
degué ser suspés a causa d’una inesperada i torrencial 
pluja que va fer l’impossible la celebració, tal com esta-
va previst, en el circuit urbà que es muntava al voltant 
del Parc de  Ribalta.
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No va succeir el mateix amb la segona edició que, en realitat va ser la primera, al no haver-se 
pogut córrer les primeres carreres l’any anterior. Així doncs, l’any 1954 van tindre lloc, en el 
circuit urbà del Parc de  Ribalta i el primer tram de la Ronda del Millars, les diferents com-
peticions motociclístiques, amb premis per a les categories de cent centímetres cúbics, la de 
125 centímetres cúbics i la de sidecar. El guanyador absolut va ser Francisco González que va 
pilotar una Norton a la increïble velocitat mitjana de 66,56 quilòmetres a l’hora.

A partir d’aquella edició, el motociclisme de competició va gaudir d’un lloc destacat en els 
diferents programes d’actes de les festes de la Magdalena. Entre els corredors més importants, 
cal citar el castellonenc Enrique Escuder, protagonista en algunes edicions d’aquell inoblidable 
Trofeu de la Magdalena de Motociclisme. Així mateix, en aquelles carreres va participar i va 
triomfar en diferents ocasions, el recordat Ángel Nieto, així com, altres pilots de prestigi inter-
nacional. No obstant això, les velocitats aconseguides pels nous vehicles i les imprescindibles 
normes de seguretat, van fer necessari que els organitzadors traslladaren els nous circuits a 
altres llocs; entre ells, el polígon de Rafalafena o el passeig Marítim de la platja del Pinar, fins 
que les dificultats per a garantir la seguretat, van acabar amb el Premi de Motociclisme de 
Castelló, que sempre va comptar amb el favor del públic.

També els esports nàutics les primeres regates dels quals van ser de la classe snipe, van 
tindre sempre el seu propi programa, igual que competicions de karts, bicicletes, hoquei sobre 
patins, carreres de patins, tennis, bàsquet, handbol o tir.

DESFILADES  INTERNACIONALS DE  MÚSICA DE FESTA 
L’any 1957 va ser important per a integrar de manera definitiva la música en les futures pro-

gramacions de les Festes de la Magdalena ja que, amb anterioritat, tan sols rondalles, dolçai-
ners i bandes, intervenien en aquestes. Durant la setmana de la Magdalena d’aquell any, es 
va organitzar un acte diferent en la plaça de Bous de Castelló. En ell van participar grups 
folklòrics de Granada, Terol, Lleida, Itàlia, Màlaga, Porto, Sabadell,  Saint  Tropez, Almeria, 
Palma, juntament amb agrupacions corals de Vall d’Uixó i Castelló. L’èxit va ser complet i en 
finalitzar les festes, els membres de la Junta Central van pensar que una cosa similar hauria 
de formar part en les festes dels següents anys.
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En edicions successives, altres festivals de música i 
cercaviles, van fer que la música de festa, tant local com 
provincial, nacional i internacional, tingueren gran in-
fluència perquè, durant les Festes de la Magdalena de 
l’any 1989, cridara l’atenció l’anunci d’un primer Festival 
Internacional de Música de Festa en el qual van desfilar 
pels carrers castellonencs, catorze agrupacions proce-
dents de diferents punts d’Europa. Entre ells, nou bandes 
que van arribar des d’Itàlia, França, la República Federal 
Alemanya, Suïssa i Txecoslovàquia, al costat de la Banda 
Municipal de Castelló, Unió Musical Castellonenca, Unió 
Municipal de Picanya, Filharmònica  Borrianenca i Unió 
Santa Cecília de Benicàssim, van aconseguir que els cas-
tellonencs vibraren al seu pas pels nostres carrers; però 
sobretot, que romanguera de manera definitiva en el pro-
grama oficial  de la Magdalena, la música de festa com a 
gran referent cultural.

D’altra banda, si bé havien actuat en la plaça de Bous 
en diferents ocasions, agrupacions de majorets, mai ha-
via cridat l’atenció tant com ho va fer el de l’agrupació 
catalana Majorettes de Rayo-Vision, durant la Magdalena 
de l’any 1972, en la plaça Major, en aconseguir que s’om-
plira el recinte malgrat estar plovent. Així mateix, un any 
més tard van arribar a la nostra ciutat, procedent de la 
població francesa de Seté les  Majorettes  Setoises  et  Reveil  
Perolien, que van aconseguir enlluernar els castellonencs. 
Sobretot, les evolucions de la seua capitana. Aquell any es 
van acabar de consolidar les desfilades internacionals de 
música de bandes que tanta concurrència ha aconseguit 
durant els últims anys sota l’una o l’altra denominació.



91

GA
IAT

A 1
9 -

 LA
 CU

LTU
RA

LARTICLES

En l’actualitat es continuen celebrant desfilades d’animació als quals concorren grups i ban-
des de música, procedents de diferents països per a mostrar el seu colorit i habilitat pels itine-
raris que els organitzadors assenyalen, davant l’admiració del nombrós públic que sol omplir 
les voreres del recorregut.

L’HOSTAL DE LA  LLUM
Durant la dècada dels anys seixanta, Castelló va 

començar a viure una etapa de prosperitat que va 
tindre reflex també, en les festes de la Magdalena. 
El Teatre Principal era l’únic recinte capaç d’alber-
gar, a la nostra ciutat, uns certs esdeveniments cul-
turals. El seu aforament, no obstant això, no tenia la 
capacitat que es considerava necessària per a poder 
ser rendible l’actuació de grans artistes; d’aquí ve 
que la Junta Central decidira muntar una instal·la-
ció desmuntable, en l’espai comprés entre la plaça 
d’Hort dels Corders i la Ronda del Millars. El que 
va ser denominat Hostal de la  Llum, tenia un afo-
rament capaç d’albergar confortablement, al voltant de set-centes persones. En aquella carpa, 
a més de balls de joventut, es van dur a terme concerts amb els millors cantants del moment; 
així com diferents actes de caràcter cultural.

Durant la setmana de la Magdalena de l’any 1962, van desfilar per ell: Marino Marini, el Duo 
Dinàmic,  Gianna  Gjuinti, José Guardiola,  Gelu,  Aleco Pandas i Elia Fleta. Grups i orquestres 
com: Cinco Reyes i l’Orquestra  Orpheo, juntament amb els músics i cantants castellonencs: 
Enrique  Lerín,  Paquita Viajel i Els Líders, en el qual figuraven,  Pepín Martín, Federico Rivas 
i Francisco Signes.

En el marc d’aquell primer Hostal de la  Llum de l’any 1962, es va premiar als Millors d’Es-
panya en diferents activitats facetes. Entre ells, va ser guardonada com a millor novel·la: «La 
dona d’un altre». Com a millor pel·lícula va ser triada «Sega Verd», millor cançó: «Pressen-
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timent», de Jorge Domingo; millors cantants, el Duo Dinàmic; millor actriu, Carmen Sevilla 
i millor actor, Vicente Parra.

El resultat econòmic del primer Hostal de la Llum, no degué respondre a les esperances 
econòmiques previstes per la Junta Central de Festejos, per la qual cosa un any més tard, no es 
va decidir el seu muntatge, fins a uns dies abans que el  parador castellonenc tornara a ocupar 
el mateix espai urbà. En aquest també es van triar els millors d’Espanya en novel·la i cinema, 
així com el millor actor, actriu i cantants.

En anys posteriors l’Hostal de la  Llum va mantindre la polèmica respecte a la gratuïtat dels 
espectacles presentats en horaris de vesprada, mentre que, en els de la nit, només es podia acce-
dir amb entrades poc assequibles per a gran part de públic. No obstant això, va continuar mun-
tant-se en anys posteriors, per no comptar amb un altre escenari amb suficient aforament, fins 
que va poder ser inaugurada la nova Pèrgola del passeig de  Ribalta l’any 1971, en el recinte del 
qual es van començar a celebrar no sols els actes que abans albergava l’Hostal de la  Llum, sinó 
també uns altres molt diferents, com la Presentació de la reina i Imposició de bandes.

REINA INFANTIL DE LES FESTES DE LA MAGDALENA
Igual que va ocórrer amb la primera Cavalcada Infantil durant les festes de la Magdalena 

l’any 1949, també va causar expectació la decisió de nomenar una reina infantil de la Magda-
lena. Va ser l’any 1969 en ser nomenada per a representar a les xiquetes castellonenques, la 
xicoteta Asunción  Adsuara Segarra, la qual va figurar i va compartir carrossa, al costat de les 
seues dames d’honor i la reina de les festes, en quants actes es van celebrar durant les Festes 
de la Magdalena. En 1970, per primera vegada, la reina infantil i la seua cort d’honor, van dis-
posar de carrossa pròpia per a les diferents desfilades.

COS MULTICOLOR
Les festes de la Magdalena de l’any 1969, van incloure com solia ser habitual, un bon nom-

bre de nous actes. Algun d’ells, com el Cos Multicolor, o el Mesó del Vi, continuen en els 
programes actuals, qüestió que no sol ocórrer amb uns altres que, malgrat nàixer amb molta 
il·lusió, van finalitzar prompte la seua marxa.
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Els antecedents d’aquell acte que va començar dient-se  
«Esclat de  llum», han de buscar-se en les antigues batalles 
de flors, principal acte dels Jocs Florals tan recordats en eta-
pes anteriors de la història d’algunes de les capitals de la Re-
gió Valenciana, en els quals la festa consistia a llançar flors 
des de les carrosses fins al públic que eren retornades pel 
veïnat, tractant d’arribar fins a les ocupants de les carrosses, 
en una espècie de batalla incruenta.

El primer cos multicolor va desfilar per l’Hort dels Cor-
ders. Van participar carrosses dels sectors i reines de les fes-
tes. L’acte va ser del grat del nombrós públic que va assistir 
el dimarts onze de març de 1969 a la cita, per la qual cosa 
ningú dubtava que es convertiria, com així ha sigut, en un 
dels quals perdurarien en el programa oficial , encara que ha 
anat canviat l’escenari, en algunes ocasions.

EL MESÓ DEL VI 
Sense cridar massa l’atenció i embolicat en una certa 

polèmica, com sol ser habitual quan una cosa nova s’afig 
al programa oficial d’actes de les Festes de la Magdalena, 
l’any 1969 es va muntar una espècie de taulell realitzat amb 
barrils de gran grandària, en la plaça del Mercat ambulant. 
Per a protegir-ho d’alguna inclemència atmosfèrica, única-
ment disposava de diversos tendals subjectes amb sogues. 
Sota aquella espècie de lloc de qualsevol mercat de barri, al-
guns membres de la Junta de Festejos de la Magdalena, van 
apostar pel que van denominar Mesó del Vi, com a dinamit-
zador de diverses cooperatives de vinícoles castellonencs. 
Per a això, els organitzadors es van desplaçar prèviament 
a Vilafamés, per a conéixer el seu Museu del Vi, inaugurat 



94

GA
IAT

A 1
9 -

 LA
 CU

LTU
RA

L ARTICLES

aquell mateix any. Així mateix, van contactar amb diversos etnòlegs que van donar suport a 
la idea.

Malgrat l’oposició d’alguns sectors i que es tinguera previst vendre al voltant de quatre 
mil litres de vi, es van servir més de dotze mil durant la setmana de festes. En aquella 
primera edició, van ser presents quaranta cellers, entre les quals es trobaven procedents 
de: Jumilla,  Valdepeñas,  Carinyena,  Muchante,  Calanda,  Monòver, Borja, Vendrell, el 
Priorat i Castelló. El vi més sol·licitat va ser el moscatell de la nostra terra. D’altra banda, 
la Fonda es va convertir en el punt de trobada dels qui quedaven per a continuar la festa 
en altres llocs. L’èxit va ser rotund, per la qual cosa aquell mateix any, es va decidir que 
continuaria existint el Mesó del Vi en la pròxima Magdalena, si bé, hauria de buscar-se un 
altre lloc més espaiós.

UNA RENOVADA PÈRGOLA
Els membres de la Junta Central de Festejos de la Magdalena van apostar per la Pèrgola del 

Parc de  Ribalta, per a oferir espectacles durant tot l’any. Per a això, en 1969 van encarregar a 
l’arquitecte municipal Joaquín Tirado, el projecte d’una coberta, que poguera protegir de les 
inclemències atmosfèriques al recinte que, en estar descobert, tan sols podia garantir la cele-
bració d’actes durant els mesos d’estiu.

Les obres van ser adjudicades a l’empresa La Española d’Albacete. Al començament de l’any 
1970 es van acabar els fonaments dels pilars metàl·lics i les obres d’infraestructura sanitària. 

A l’abril del mateix any, es van col·locar els pilars, 
cintres i corretges de l’estructura. La cobertura 
va resultar tan espectacular que els membres de 
la corporació municipal, van acordar complemen-
tar-la amb altres elements. No obstant això, mai es 
va confeccionar cap altre projecte tècnic. Les obres 
es van dur a terme per administració, sent executa-
des per les brigades municipals. Sota la direcció de 
tècnics municipals es va anar complementant amb 
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altres instal·lacions, com a escenari, pista de ball hidràulica, 
vestuari, dues barres de bar, magatzems, camerinos i, un en-
tresolat dotat de llotja al qual s’accedia per dues escales.

El dissabte 20 de febrer de 1971, va ser inaugurat el nou 
edifici municipal, en ocasió de celebrar-se l’acte d’Imposició 
de Bandes a la Reina de les Festes Maria  Melchor Nos i la 
seua Cort d’Honor. En la seua primera part va actuar el Ballet 
de Maria Rosa, el qual va repetir la vesprada de l’endemà, en 
l’acte de proclamació de la xiqueta Susana Fernández, com a 
reina infantil de les Festes de la Magdalena.

El nou recinte que havia de substituir a l’Hostal de la  
Llum durant la setmana de festes i continuar oferint espec-
tacles tot l’any, es va convertir en una gran sala d’usos múl-
tiples en la qual van arribar a oferir-se espectacles culturals, 
assistencials, recreatius, esportius i fins i tot el Bingo del CE 
Castelló. Per a això es va dotar d’un cel ras de lona per a 
evitar l’excessiva lluminositat de les peces de metacrilat de 
la seua coberta. Nou mobiliari, adequació de les mesures de 
seguretat a les normes legals. La seua capacitat podia acon-
seguir els dos mil espectadors. En l’actualitat, malgrat comp-
tar amb el Palau de la  Festa, continua en peus, a l’espera de 
les decisions que adopte l’Ajuntament de Castelló, respecte 
al futur destí de l’edifici de la Pèrgola.

LES  COLLES EN LES FESTES DE LA MAGDALENA
Encara que les  colles van existir sempre en les festes, les 

primeres solien ser organitzades amb l’única finalitat d’as-
sistir a la Romeria, algunes famílies o grups d’amics. Així 
mateix, existien agrupacions vinculades a les festes, com la 
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pròpia Germandat dels Cavallers de la  Conquesta o el grup d’Apòstols, encara que estaven 
vinculades a determinades activitats. No obstant això, cal assenyalar l’any 1976, com el del 
gran impuls de les colles, amb la fundació de l’Associació Cultural Moros d’Alqueria i un any 
després, de  la  Colla del  Rei  Barbut. Va ser tal l’esforç dut a terme per aquestes agrupacions, 
que l’any 1978 en el I Congrés  Magdalener, entre altres conclusions es va acordar donar una 
major participació a aquest tipus d’associacions.

LA CONSTITUCIÓ DE 1978 I LES FESTES DE LA MAGDALENA
Va tindre gran importància per a les festes de la Magdalena, les primeres eleccions muni-

cipals dutes a terme després de la Constitució de 1978. El món de la festa en particular i els 
castellonencs en general, esperaven amb expectació, les decisions que poguera prendre sobre 
aquest tema, la Corporació Municipal presidida per l’alcalde Antonio Tirado Jiménez, aquell 
vint d’abril de l’any 1979. No obstant això, no va ser fins a un any més tard, quan va començar 
a ser present la nova etapa en les decisions de modernització i democratització de les fes-
tes. En primer lloc, es va constituir una nova Junta 
Central l’any 1980, el regidor delegat del qual va ser 
José Vicent, qui va mantindre durant el seu primer 
any de mandat, una estructura similar a l’anterior. 
Però  es va considerar imprescindible que els actes 
foren més populars i participatius. Aquella demo-
cratització de la festa es va afrontar d’una manera 
més decidida, durant les festes de l’any 1981. Potser 
l’elecció, mitjançant concurs, dels esbossos per a 
una nova Gaiata de la Ciutat, va ser la primera deci-
sió d’aquella Junta Central.

ELS CONGRESSOS  MAGDALENERS
Després de la Transició i quan ja estava redactada una nova Constitució, el corrent demòcra-

ta i les diferents maneres d’entendre la política, es van notar en la vida local i en les Festes de la 
Magdalena que havien adaptar-se als nous temps. Per això els membres de la Junta Central de 
Festejos van considerar necessari efectuar canvis. Alguns dels membres, es van posar d’acord 
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amb l’Ateneu de Castelló, amb la finalitat de renovar l’estructura de les Festes de la Magdale-
na, a partir de les conclusions que pogueren deduir-se d’un Congrés  Magdalener, les normes 
del qual es van publicar durant els primers dies del mes de febrer de 1979.

Les sessions de treball del primer congrés es van celebrar en la seu de l’Ateneu, a partir del 
dia 25 de febrer i les plenàries van finalitzar durant la setmana de festes, en el Saló de Plens de 
l’Ajuntament. Es van presentar diferents ponències i van tindre gran interés les conclusions, 
encara que sense la ressonància esperada. No obstant això, el temps ha demostrat que va ser 
decisiu deixar establits alguns principis, com ara: la fixació de la data del tercer diumenge de 
la Quaresma, com a dia de celebració de la Romeria i que, així mateix, havia de completar-se 
amb la Tornà. D’altra banda, es va acordar la necessitat de dignificar la gaiata monumental; 
així com la democratització de la participació i la gestió de les festes.

Transcorreguts set anys del I Congrés  Magdalener, l’Associació Moros d’Alqueria, en ocasió 
del desé aniversari de la seua constitució, va voler commemorar l’efemèride, amb la convocatòria 
d’un nou congrés. Les sessions es van celebrar en la Sala d’actes de la Conselleria de Cultura, co-
mençant l’últim dia del mes de gener d’aquell any 1982. Les conclusions es van donar a conéixer 
durant l’última jornada i, entre elles, es va decidir la reafirmació penitencial de la Romeria. De-
clarar la gaiata com a símbol de les festes, la immobilitat del tercer diumenge de Quaresma per 
a la celebració de la Romeria, mantindre les tradicions relacionades amb el dia de la Magdalena, 
acceptar el vestit de  castellonera i donar noves vies de participació a les  colles.

NOUS SECTORS
Al començament de la dècada dels huitanta del segle passat, era evident que els dotze sec-

tors en què va ser dividit el terme municipal l’any 1945, ja no representaven al conjunt de la 
ciutat. D’aquí ve que, l’any 1981 la Junta Central anunciara que el nombre de sectors s’adap-
taria al nou cens. Fruit dels corresponents estudis, es van afegir tres nous sectors que serien 
numerats del tretze al quinze, els noms del quals eren: sector número tretze, Censal, per co-
rrespondre a aquesta partida rústica. Sector catorze, Castàlia, per trobar-se al costat de l’Esta-
di del mateix nom i sector número quinze,  Sequiol, en estar situat als voltants de l’antic camp 
de futbol del CE Castelló.
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Malgrat això, no degueren quedar molt satisfets tots els estaments de les festes, ja que un 
any més tard, es va ampliar el número de sectors en tres més, si bé el número 16, Rafalafena, 
no es va integrar en les festes fins a 1984, i va ser un any després, el primer que va comptar 
amb els dènou sectors actuals.

NOUS ESTATUTS
L’any 1988, després d’alguns intents per a aconseguir adaptar els antics estatuts als nous temps, 

la nova Junta Central va arribar a la conclusió que era totalment impossible; d’aquí ve que se cele-
brara una sessió extraordinària en el Saló de Plens de l’Ajuntament, en la qual es va acordar modi-
ficar-los íntegrament, prèvia la convocatòria d’una nova Assemblea de Festes. Així mateix, es va no-
menar una comissió en la qual es van integrar un regidor per cada grup polític dels quals formaven 
la Corporació Municipal. Referent a això, va ser decisiva la implicació personal de Daniel Gozalbo, 
alcalde de la ciutat durant el període 1987-91, qui va manifestar en repetides ocasions, la importàn-
cia que les festes es desenvoluparen d’acord amb el consens i les fórmules més democràtiques; per 
a això, es va decidir canviar els estatuts en un futura Assemblea de Festes.

Per tant, una data molt important per a l’organització de les noves festes de la Magdalena 
va ser la del dia 22 de juliol de l’any 1988. Aquell dia en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, 
es van aprovar els nous estatuts per la corporació municipal. Va nàixer així la Fundació Muni-
cipal de Festes amb una nova estructura. A partir d’eixe moment, l’òrgan executiu ja no era la 
Junta Central de Festejos de la Magdalena, sinó la Junta de Festes i el president havia de ser 
triat democràticament d’entre els dèsset membres designats per l’Assemblea. D’altra banda, 
els objectius de la Fundació de Festes no sols eren organitzar les Festes de la Magdalena, sinó: 

promoure, fomentar, programar, organitzar, 
executar i controlar totes les festes de Castelló. 
Aquesta fundació estaria presidida per l’alcalde 
i constituïda per tres òrgans:

L’Assemblea, composta per representants de 
tots els ens festers, associacions relacionades 
amb les festes i les empreses col·laboradores. 
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L’Assemblea s’ha de reunir cada dos anys. Els components són nomenats, per a cada convoca-
tòria, per l’alcalde. Entre les seues missions figura la de triar la Junta de Festes i, així mateix, 
reformar els estatuts de la Fundació.

El Patronat, compost per l’alcalde i un representant de cadascun dels grups polítics que for-
men la corporació municipal. Les seues funcions són, entre altres, aprovar els pressupostos de 
cada exercici i el programa oficial  de Festes a proposta de la Junta de  Festes.

La Junta de  Festes, integrada, com a màxim, per vint-i-cinc membres que romandran en 
aquesta durant dos anys. Ha de comptar, com a mínim, amb una persona que assumisca la 
presidència, una altra per a la vicepresidència econòmica, tresoreria i secretaria. Pot augmen-
tar en número i també formar-se grups de treball. La seua funció és l’organització dels actes 
festius de Nadal, la Magdalena, Maig i de Sant Cristòfol. Així mateix, tutela les festes de Sant 
Pere i les dels barris i carrers de la ciutat. Amb la finalitat de completar aquest organigrama, 
es va crear l’any 1993 la  Federació de  Colles.

 EL POLÈMIC RECINTE FIRAL
En el programa oficial de festes de l’any 1988, la Junta presidida pel regidor delegat Clement 

Agost, després de recórrer algunes capitals de província amb la finalitat de recaptar informació 
sobre les seues festes, va decidir introduir una gran novetat que va ser anomenat Recinte Firal. 
Per a això, es van instal·lar unes carpes a manera de casetes denominades alqueries, a l’Avin-
guda de la Mar. D’altra banda, alguns membres de la Junta es van entrevistar amb diferents 
empreses i institucions provincials, amb la finalitat que tingueren la possibilitat d’instal·lar en 
aquell recinte, les seues pròpies alqueries per a poder convidar als seus clients i amistats.

Des del primer moment, aquella idea va ser molt criticada. D’una banda, el veïnat no consi-
derava idoni el lloc triat, en témer els sorolls i molèsties que pogueren patir en els seus domi-
cilis durant les festes. Per una altra, els qui tenien negocis relacionats amb el món de la festa, 
temien que el nou emplaçament canviara totalment l’hàbit dels seus clients, acostumats al fet 
que la plaça Major fora el punt central de les festes; sobretot, en comptar la pròpia avinguda 
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amb un enorme escenari al final de la seua zona urbana re-
sidencial. L’èxit previst no es va aconseguir i aquell recinte 
firal va quedar com a testimoniatge de les dificultats per a 
modificar les tradicions de les festes.

LA  TORNÀ DE LA ROMERIA
En el programa oficial  de Festes de la Magdalena de 1989, 

es presentava com una de les grans novetats, la recuperació 
de la Tornà, és a dir, aquella segona part de la Romeria en 
què els romers tornaven, de vesprada, a la ciutat, després de 
passar una bona part de la jornada visitant i gaudint del lloc 
on, segons la tradició, van residir els nostres primers avan-
tpassats.. El món de les festes seguia, d’aquesta manera, una 
de les conclusions del primer Congrés Magdalener i ho va 
fer recuperant tots els elements consubstancials a l’antiga 
història i tradicions de la ciutat.

CONCURSOS DE PAELLES
Encara que la paella sempre ha format part de la festa du-

rant la Magdalena, pot considerar-se el Concurs de Paelles 
que va organitzar la Germandat dels Cavallers de la  Con-
questa, un nou acte que es va consolidar en el programa ofi-
cial  i contínua en l’actualitat, amb una gran acceptació. En 
1990 dos concursos, l’un organitzat pels Cavallers en el re-
cinte situat al costat de l’ermita de  Sant Jaume de  Fadrell, i 
l’altre a en la plaça de les Aules, gestionat per la Colla del  Rei  
Barbut, anunciat com a Primer Concurs Intercolles. Aquell 
festeig va comptar amb una participació que va superar totes 
les expectatives, ja que el nombre de paelles va superar les 
cinc-centes i va comptar, a més, amb la presència de nombro-
ses autoritats locals i provincials.
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 ENCESA DE GAIATES
Des de la renovació de les festes de l’any 1945, sempre 

es va lligar, les que se celebren a partir del tercer dissabte 
de Quaresma, al color i la llum; doncs bé, els qui contem-
plen les monumentals  gaiates en el seu emplaçament pro-
visional durant l’acte de la  Encesa, assisteixen a un espec-
tacle que és, sobretot,  llum i color. Quan cau la vesprada 
del dilluns següent al dia de la Magdalena, cadascun dels 
monuments es van encenent per ordre, que crea així, un 
gran impacte entre el públic assistent. És, d’altra banda, 
un moment únic per a poder veure junts i il·luminats, tots 
els monuments dels diferents sectors. Acabat l’acte, cada 
gaiata es traslladada a la ubicació on romandrà durant tota 
la setmana de festes.

Durant molts anys, amb la Desfilada de les Gaiates i ins-
tal·lació de cadascuna d’aquestes en el seu lloc definitiu, 
semblava que tots quants volgueren, podien conéixer els 
símbols festius de cada sector; no obstant això, a mesura que 
la ciutat anava creixent, es va considerar necessari buscar 
una fórmula perquè, la major part del veïnat i visitants po-
gueren apreciar cadascuna de les gaiates, sense necessitat 
de desplaçar-se. La solució perfecta es va trobar l’any 1991.

La primera  Encesa de  Gaiates va tindre lloc al Parc de  
Ribalta, però en l’actualitat, es duu a terme en el tram final 
de l’avinguda del Rei en Jaume; és a dir, el comprés entre el 
carrer Colón i el carrer Alonso d’Arrufat. Aquest acte cons-
titueix un homenatge a les gaiates, en un ambient de festa, 
música i expectació, perquè encara no es coneixen els pre-
mis que podran aconseguir cadascuna d’aquestes.
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ELS  CAVALLERS DE LA  CONQUESTA
Els canvis que es van dur a terme en el Programa de Fes-

tes de la Magdalena de l’any 1945, igual que uns altres que 
han anat sorgint al llarg dels anys, no hagueren pogut mate-
rialitzar-se, sense l’ajuda d’altres ens festius que han col·la-
borat en l’organització de la nostra setmana gran. Entre ells, 
cal assenyalar la Germandat  dels Cavallers de la  Conquesta 
creada en 1950 quan 25 joves castellonencs van participar en 
el  Pregó sota el nom de Cavallers del Caminàs. Després de 
l’èxit aconseguit, es va canviar la seua denominació per la de 
Guerrers del Pregó. En anys posteriors es va concretar com 
una confraria tancada a cent membres. Aquella germandat 
va anar ampliant, cada any, la seua presència en el Pregó. 
En 1955 es va escenificar en la desfilada, el lliurament de les 
claus de Peníscola al Rei Conqueridor, en presència de la rei-
na Na  Violant d´ Hongria i sis dames de la seua cort, escena 
que va ser del grat del veïnat, per la qual cosa es va iniciar la 
fórmula perquè  Na Violant i les seues dames de companya 
pogueren participar en les festes de la Magdalena. Les pri-
meres ordenances es van reformar en 1959 i el número de 
cent membres es va ampliar fins als 562, nombre límit que 
es va eliminar en les noves ordenances de 1963. Des de lla-
vors, no es concebrien les festes de Castelló de la Plana sense 
l’organització o presència de la Germandat dels Cavallers de 
la Conquesta, que ha sigut l’origen d’altres associacions que 
han anat incorporant-se al  món de la festa.

Són nombrosos els actes de caràcter històric, cultural, tra-
dicional o festiu que duu a terme aquesta Germandat, però 
entre ells cal destacar: la vetla d’armes, la  presentació de  Na  
Violant i els  seues dones de companya, l’acte d’homenatge 
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al  Rei En Jaume I, l’homenatge a Na  Violant, el  concurs de  
paelles, la  Setmana del  Cavaller, el  nomenament de Gui-
llem de Mont–rodon (per la secció de la  Germandat: Milícia 
Templera), visites als  llocs sants (Poblet i monestir de Santa 
Maria de Vallbona de les Monges); així com, l’acampada al 
Castell Vell. D’altra banda, des que es va restaurar l’ermita 
de Sant Francesc de la Font durant l’any 1975, la Germandat  
dels  Cavallers de la  Conquesta s’encarrega del seu mante-
niment.

EL MAGDALENA  VITOL
L’acte que es va organitzar l’any 1949 amb la finalitat de 

tancar la setmana de festes, no va resultar massa atractiu. 
En aquella ocasió, a les 12 en punt de la nit, el tresorer de la 
Junta Central de Festes, va calar foc a la denominada traca 
final, aconseguint que un gran nombre de veïns participara 
en la mateixa que, a més, va tindre una espectacular remata-
da a la part alta del campanar de la vila, el Fadrí. Amb aquells 
fonaments i la participació de les reines de la Magdalena al 
balcó de l’Ajuntament, llançant el solemne crit que posava 
fi a les festes, el Magdalena  Vitol s’ha convertit en un dels 
actes absolutament imprescindibles, encara que per a això 
ha hagut d’adaptar-se, en successives edicions, a les noves 
tecnologies. En definitiva, amb el Magdalena  Vitol, les festes 
van poder trobar el final desitjat, ja que l’emoció fa presència 
entre el veïnat i tots aquells que han participat d’una manera 
o una altra, per a aconseguir que les de la Magdalena siguen 
les grans festes que mereix la ciutat de Castelló.

En l’actualitat, després d’una desfilada que comença en 
la plaça de l’Hort dels Corders, passa per la Porta del Sol, 
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la de la Pau i recorre el primer tram del carrer Major, les 
comissions de sector,  colles, grups festers i tots el qui han 
participat activament en algun dels actes de les Festes de la 
Magdalena, acaben entrant a la plaça Major entre el clam del 
veïnat que ompli, de gom a gom, la que en altres temps es co-
neixia com a  plaça Vella. Les reines i les seues corts d’honor 
pugen al balcó principal de l’Ajuntament i la traca final encén 
un mural de foc en la façana de la Cocatedral de Santa María. 
Quan, amb llàgrimes en els ulls, les reines llancen el crit de 
Magdalena! i la multitud contesta amb el tradicional  Vítol!, 
tots se senten orgullosos d’haver participat, un any més, en 
les festes majors d’una ciutat que va nàixer a la muntanya 
de la Magdalena i va voler estar en el pla on es troba hui, 
després del permís atorgat pel rei Jaume I d’Aragó el huit de 
setembre de 1251. 

Mentre acaben els espectacles pirotècniques que posen 
el punt final als actes programats, algunes persones encara 
han de finalitzar el seu treball; però tots senten la satisfacció 
d’haver col·laborat en les Festes de la Magdalena i mantenen 
la il·lusió de continuar participant un any més en la seua ce-
lebració.

 Miguel Pastor i García
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En qüestions de gustos, no pot hi haver disputes, assenyala una expressió popular que prové 
de l’adagi llatí: De gustibus non est disputandum. En el cas de qui estimem aquesta terra, hi ha 
tres colors que formen part de la passió que sentim per tot allò que fa referència a Castelló. 
D’una banda, el verd dels horts de la Plana i així mateix, de la cinta que corona la canya amb 
la qual participem en la Romeria, cada tercer diumenge de Quaresma. Per una altra, el blanc i 
negre de la samarreta que llueixen o van defensar els qui, amb el seu entusiasme, van escriure 
o continuen escrivint les pàgines glorioses del Club Esportiu Castelló. D’ací ve que, per a no-
saltres, els sentiments que generen les Festes de la Magdalena i el Club Esportiu Castelló, han 
d’anar units, com sempre ha sigut i continua sent al llarg de les seues respectives històries.

HISTÒRIES EN ALBINEGRE I VERD
VINCULACIÓ ENTRE LES FESTES DE LA MAGDALENA I EL CE CASTELLÓ
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Durant gran part dels segles XIX i XX, el circ es va considerar el major espectacle del món. 
Fins a les més remotes poblacions arribava la màgia d’un entreteniment en el qual majors i 
xiquets aconseguien emocionar-se amb les actuacions que se’ls oferien des d’una pista circular 
coberta amb una carpa que, en acabar la funció, era retirada del terreny on havia estat em-
plaçada, per a ser traslladada a una altra localitat, ja que la major part dels circs eren desmun-
tables i els artistes anaven d’una població a una altra, de vegades per carretera o en ferrocarril, 
i portaven els seus habitatges ambulants, les gàbies amb feres i el material necessari per a 
oferir al públic les funcions en les quals mai faltaven els pallassos, exòtics animals, espectacu-
lars trapezistes o increïbles malabaristes. Algunes grans ciutats, com ara les europees Madrid, 
Munic, París o Barcelona, van disposar de grans edificis per a oferir al públic funcions de circ 
que solien alternar-se amb representacions teatrals o projeccions cinematogràfiques.

Amb el pas dels anys, els immobles destinats al major espectacle del món, es van destinar 
a altres tipus de representacions, com, per exemple, teatres o cinemes; mentre que sobre els 
terrenys on s’instal·laven les gegantesques carpes circenses, es van alçar enormes blocs de 
cases, centres comercials i fins i tot algunes pistes esportives. En qualsevol cas, les inversions 
realitzades en un gran nombre de localitats per a la pràctica del futbol, l’esport rei, han acon-
seguit superar a les de qualsevol altre edifici existent en la majoria de ciutats.

En la capital d’Espanya, per exemple, existeixen cinc camps de futbol, amb les correspo-
nents graderies que utilitzen altres equips madri-
lenys per a disputar les seues trobades. El major 
d’aquests és el Santiago Bemabéu, amb un afo-
rament de 90.000 espectadors. El Camp Nou de 
Barcelona és un dels més recintes esportius més 
grans del món. Quant a Castelló, el Nou Estadi 
Municipal de Castàlia, és capaç d’albergar a tret-
ze mil persones, uns pocs més que les previsions 
del projecte inicial, ja que es va portar a terme 
una ampliació de l’aforament l’any 2006, després 
de l’ascens del CE Castelló a la Segona Divisió.
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De la mateixa manera que degué ser gran l’impacte produït en el món del circ quan es va 
trobar amb la competència del futbol, els aficionats albinegres de mitjan dels anys cinquanta 
del passat segle, sempre van lamentar el deteriorament i la posterior demolició del vell camp 
del Sequiol, situat al final del carrer Herrero, ja que havia sigut l’escenari en què l’equip que 
porta el nom de la ciutat, va disputar tots els partits de la major etapa de la seua història: ni 
més ni menys que sis temporades en la Primera Divisió. Malgrat això, el destí final d’aquells 
terrenys, com a solar per a la construcció d’un edifici destinat a Escola Normal de Magisteri, 
va aconseguir conformar als qui mai van superar que es fera un estadi en el qual una pista de 
cendra separava les graderies del terreny de joc.

El CE Castelló es va fundar al juliol de 1922, però no va disputar competicions de categoria 
nacional fins l’any 1928 quan, a conseqüència de considerar-se professionals els esportistes 
que practicaven el futbol d’alt nivell, al costat de l’èxit aconseguit per la denominada Copa 
del Rei, va animar a la denominada Lliga Espanyola de Foot-ball, a organitzar un campionat 
nacional inspirat en el que ja es disputava a Anglaterra. Amb aquesta finalitat es van dividir 
als clubs existents en dues categories. En la Primera Divisió es va incloure els guanyadors 
d’alguna Copa del Rei i també, els subcampions que mantenien un equip de futbol en alguna 
competició. El resultat d’aquella idea va ser un nombre imparell de participants, per la qual 
cosa es va decidir afegir el Real Santander Racing, guanyador d’un torneig que s’havia disputat 
a aquest efecte. La resta dels clubs de futbol ,entre ells el CE Castelló, van passar a integrar-se 

en un dels grups de la Segona Divisió.

Durant l’etapa 1928-1936, la nostra ciutat 
vivia moments de magnífiques perspectives 
econòmiques. D’una banda, l’agricultura amb 
el cultiu de cítrics havia superat les possibi-
litats oferides pel cànem, la canya de sucre o 
la morera, en anys anteriors. Per una altra, la 
comercialització i exportació de taronges, en 
comptar la nostra ciutat amb el port del Grau, 
l’estació de ferrocarril i un bon nombre de ma-
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gatzems, constituïa una important font d’ingressos. Així mateix, la indústria del taulell amb 
fàbriques en la mateixa població o en altres de la comarca, oferia nombrosos llocs de treball 
als qui no s’havien emprat en altres activitats existents a la ciutat que ostentava la capitalitat 
de la província.

El CE Castelló va anar disputant els seus partits i con-
solidant un equip en el qual jugaven joves de la ciutat i pro-
víncia amb gran futur esportiu, No obstant això, quasi mai 
va aconseguir disposar d’una economia prou sanejada per a 
enfrontar-se als grans equips de Primera Divisió; per aquest 
motiu els aficionats al futbol posaven els ulls en altres me-
tes que tan sols estaven a l’abast de clubs procedents de 
ciutats, com ara Madrid, Barcelona, Bilbao, València o Se-
villa. D’ací prové el fet que, malgrat haver aconseguit el 
subcampionat regional i l’anhelat títol regional l’any 1929, 
estiguera a punt de desaparéixer l’any 1933, després d’uns 
incidents pels quals se li va prohibir competir, fins al final 
de la Guerra Civil del període 1936-39.

Després de la contesa bèl·lica, es va iniciar el campionat 
regional de futbol. La il·lusió dels aficionats, va decidir als 
directius del club albinegre a elaborar un pressupost amb la finalitat de reparar el Sequiol i 
fitxar futbolistes de prestigi, amb els quals es va aconseguir ser campió del segon grup de la 
Segona Divisió, la temporada 1940-41 i, així mateix, disputa el partit d’ascens contra el Reial 
Saragossa, al qual es va aconseguir véncer per tres gols a dos.

Per a rebre els jugadors que havien aconseguit eixa proesa, es van reunir a l’estació de ferro-
carril, la major part dels veïns de la ciutat. El recinte ferroviari i el Parc de Ribalta semblaven 
insuficients per a albergar als qui desitjaven victorejar els: Pérez, Selma, Antolí, Guillén, San-
tolaria, Arnau, Hernández, Basilio, Dolz, Pizá, Martínez, Safont, Valls, Balsalobre, Antoñito, 
Díaz, Medrano i García. Per primera vegada en la història, el sentiment albinegre va aflorar en 
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els castellonencs quan van poder aconseguir un títol nacional i la perspectiva de gaudir en el 
vell camp del Sequiol, amb el futbol de Primera Divisió.

Aquest ascens del CE Castelló a Primera Divisió al maig de 1941, va originar la necessitat 
de construir un nou estadi de futbol, ja que es va considerar que les velles graderies del camp 
del Sequiol no podrien acollir la gran quantitat de públic interessat a assistir als partits del CE 
Castelló contra els grans clubs de Primera.

En les successives temporades va haver de tot. Al costat de grans victòries, inesperades de-
rrotes; encara que les Festes de la Magdalena de 1943, limitades a la Romeria de les Canyes i poc 
més, van aconseguir gran ressonància nacional, quan es va anunciar, la presència de la màxi-
ma figura del toreig, Manuel Rodríguez “Manolete” en el cartell de la plaça de bous de Castelló 
d’aquest any. Manolete va intervindre dues vesprades consecutives a la nostra ciutat. Els aficio-
nats als bous no van poder gaudir amb l’espectacle, perquè ni els caps de bestiar del marqués de 
Villamarta que es van torejar el diumenge de la Magdalena, dia 28 de març, ni les de Concha i 
Sierra anunciades per al dilluns 29 de març, van donar el joc que s’esperava. No obstant això, el 
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partit que es va jugar en el Sequiol entre el CE Castelló i l’Atlètic Aviació, es va poder celebrar la 
vespra, davant una gran presència de seguidors. El resultat va ser d’empat a zero i va servir per a 
comprovar la importància que tindria per a la ciutat, celebrar unes Festes de la Magdalena amb 
atractius suficients perquè arribaren a Castelló, un gran nombre de visitants.

Sis inoblidables temporades va poder mantindre’s el CE Castelló en la Primera Divisió del 
futbol professional. Durant aquells anys, els veïns van poder gaudir durant el tercer cap de 
setmana de Quaresma amb el futbol, la fira i alguns pocs festejos, ja que romeria i bous cons-
tituïen els únics actes de les Festes de la Magdalena. No obstant això, autoritats de l’època van 
decidir unificar les diferents festes que se celebraven d’oferir un programa d’actes que s’esten-
guera durant tota una setmana.

A mitjan any 1944 s’havia constituït la primera Junta Central de Festejos i els seus membres 
van decidir començar les festes el dissabte amb la denominada Cavalcada del Pregó. En el ma-
teix ban es va convidar, a tots el veïnat de la capital i els de localitats de la província, a partici-
par en tots els actes programats i, a través del cartell guanyador del corresponent concurs, es 
va anunciar que les festes finalitzarien el diumenge dia onze.

Al mes de març de 1945 començava la nova etapa de les Festes de la Magdalena i naixien la 
majoria dels actes que coneixem en l’actualitat 

Com és natural, tant els empresaris de la plaça de bous, com els directius del CE Castelló es 
van comprometre a donar brillantor al primer any de les noves festes; però per desgràcia no va 
poder ser així, ja que el club albinegre que havia iniciat la temporada 1944-45 amb una sonada 
victòria a Bilbao, no va poder continuar amb el mateix èxit i, molt menys, contribuir a donar-li 
un major renom a les Festes de la Magdalena.

Però els problemes econòmics van suposar barreres infranquejables que van impedir acon-
seguir una directiva per a garantir la viabilitat d’un projecte solvent que poguera continuar en 
la Primera Divisió i, potser per això, els empresaris taurins no es van atrevir a programar cap 
festeig. 
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Malgrat tot, els jugadors locals van 
traure el seu coratge i van posar tot el seu 
entusiasme; amb la qual cosa, els Higinio, 
Juan Soria i Manolo Guillén, van aconse-
guir situar a l’equip en un huité lloc que 
els permetia continuar, durant una tempo-
rada més, en la Primera Divisió del futbol 
nacional.

Una cosa similar va ocórrer en la temporada 1945-46; però una vegada més, l’equip albine-
gre es va mantindre en primera, encara que la situació econòmica va sumir en una crisi a l’en-
titat que es va materialitzar, un any més tard, en el primer descens a la segona divisió. D’altra 
banda, el club albinegre no podia mantindre el Sequiol en perfectes condicions i, aleshores, 
els seus directius van accedir a disputar els partits a l’Estadi Castàlia tal com desitjaven les 
autoritats civils que veien com el recinte construït per al Front de Joventuts, en romandre amb 
escassa activitat esportiva, mai estava en les millors condicions.

El 4 de novembre de 1945, s’inaugurava l’estadi de Castàlia. El primer partit de futbol en el 
nou recinte, va coincidir amb la jornada 7 del Campionat Nacional de Lliga 1945/46, de Primera 
Divisió, entre el CD Castelló i l’Atlètic Aviació, amb la victòria dels albinegres per 2 a 1. Gols de 
Soria i Basilio. 

Les alineacions van ser les següents:
CE Castelló: Higinio, Mauri, Martínez, Esteban, Arnau, Santolaria, Torres, Soria, Basilio, 

Ricart i Pizá.
Atlètic Aviació: Pérez, Cobo, Aparicio, Gabilondo, Mencía, Farias, Taltavull, Juncosa, Cam-

pos i Vázquez.

Després del descens del club albinegre a la Segona Divisió, van tornar a estar els directius 
albinegres en desavantatge, per a sol·licitar algun canvi en les programacions taurines o acon-
seguir alguna quantitat econòmica, si accedien a disputar les partits del CE Castelló en horari 
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diferent al dels espectacles taurins. Per desgràcia, l’equip albinegre es va mantindre durant 
massa temporades en categories inferiors i els diferents empresaris de la plaça de bous, només 
negociaven a força de compensar econòmicament al club amb alguna xicoteta quantitat, en el 
cas que acceptara modificar l’horari del partit.

En les relacions de tipus social, la vinculació entre el CE Castelló i les Festes de la Magdale-
na ha sigut sempre excel·lent. Per exemple, les reines de les festes han sigut convidades per la 
directiva del CE Castelló, a fer el servei d’honor, en incomptables ocasions, en partits de futbol 
de la màxima transcendència en la competició lliguera i han rebut el caliu de l’afició i l’obsequi 
de samarretes de l’equip castellonenc amb el seu nom imprés. Encara que és cert que, en cada 
moment, han sigut les circumstàncies, sobretot, les econòmiques del club albinegre les que 
han determinat una major o menor participació; però sempre ha sigut notable i perceptible 
que, ja des d’abans de la seua fundació, l’any 1922, el club albinegre va voler representar a la 
nostra ciutat i, per tant, sempre ha estat implicat en tot allò que ha tingut relació amb les nos-
tres festes majors.

Com a exemple del que ha de ser la vinculació i les relacions futures entre les Festes de la 
Magdalena i el CD Castelló, cal citar el passat exercici. El club albinegre havia de celebrar el 
centenari de la seua fundació que va tindre lloc el 20 de juliol de l’any 1922. Per a això, ja du-
rant la passada temporada es van començar a organitzar, a través d’una comissió, un conjunt 
d’actes per als quals es va sol·licitar la participació dels veïns de la ciutat, aficionats al futbol 
i els organismes i entitats interessats en aquesta celebració. Doncs bé, a més les institucions 
i les empreses, la resposta del món de la festa castellonenca va ser immediata i unànime, per 
part de les autoritats autonòmiques, provincials i locals, reines de les festes i les seues corts 
d’honor, dirigents i membres del Consell d’Administració del Club Esportiu Castelló SAD, les 
respectives fundacions, òrgans de les Festes de la Magdalena, futbolistes del primer equip, en 
actiu i veterans. Tots ells, amb la finalitat que les Festes de la Magdalena i el Club Esportiu 
Castelló, mantinguen per sempre una excel·lent relació per al bé de la festa i de l’esport. 

Maria Dolores Zabalza i Prieto
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IRENE MANRESA I PASALODOS 
6 ANYS
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DISSABTE 11 DE MARÇ
12:00 h  Anunci oficial de festes.
14: 00 h  Obertura oficial del Mesó “La Cultural”.
16:00 h  Cavalcada del Pregó.
17:00 h DJ
21:30 h  Sopar de pa i porta.
23:00 h  Orquestra “SAURÓN”.
00:00 h  Trasllat de la Gaiata del Magatzem municipal al carrer Sanahuja.

DIUMENGE 12 DE MARÇ
07:00 h  Repartiment de canyes i cintes a la plaça Major.
08:00 h  Romeria de les Canyes.
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”.
18:00 h  Festa amb Remember.
20:00 h  Desfilada de Gaiates.
21:00 h  Sopar de pa i porta.
22:00 h  Continuació de la festa Ramember.

DILLUNS 13 DE MARÇ
10:00 h  Pregó infantil.
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”.
17:00 h  Tardeo amb DJ.
20:00 h  Encesa de les Gaiates a cada sector.
21:00 h  Sopar de pa i porta.
22:00 h  Continuarem amb el DJ.
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DIMARTS 14 DE MARÇ
10:00 h   Obertura del Mesó “La Cultural”.
12:00 h  Torrá patrocinada pels càrrecs.
14:00 h   Mascletà sonora musical “La Cultural”.
17:00 h  Tardeo amb DJ.
21:30 h  Sopar de pa i porta. 
22:00 h  Festa DJ.

DIMECRES 15 DE MARÇ
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”
11:00 h  Tallers infantils.
11:00 h  Tardeo amb el Grup “FIVE”.
12:00 h  Torrá patrocinada pels càrrecs.
17:00 h   Xocolatada patrocinada pels càrrecs amb tallers infantils i concurs de 

dibuix, patrocinat per l’Ocell de paper.
21: 30 h  Sopar pa i porta. A continuació DJ.

DIJOUS 16 DE MARÇ
09:30 h  Visita federació de Colles.
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”.
12:00 h  Torrá patrocinada pels càrrecs.
17:00 h  DJ.
21:30 h  Sopar de pa i porta.
22:30 h  Actuació de “Insolentes”
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DIVENDRES 17 DE MARÇ
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”.
13:00 h  Torrá patrocinada per les madrines d’honor, amb l’actuació d’una banda 

de música de Polònia.
15:00 h  DJ Flamenco.
21: 00 h  Visita de la Reina de les festes al sector.
23:00 h  Actuació de “EFRAIN”.

DISSABTE 18 DE MARÇ
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”.
16: 00 h  Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó.
17: 00 h  DJ.
21: 00 h  Sopar de pa i porta.
23:00 h  Orquestra.

DIUMENGE 19 DE MARÇ
11:45 h  Repartiment d’arròs, cadires i taules per al concurs de paelles.
12: 00 h  Començament del concurs de paelles.
14: 30 h  Degustació paelles pel jurat.
16: 30 h  Lliurament de premis dels concursos de la setmana.
22: 00 h  Desfilada final de festes.
00: 00h  Magdalena Vitol.
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NOTES
Les activitats es realitzaran dins de la carpa a excepció del 

concurs de paelles.

La inscripció al concurs de paelles finalitza el dissabte dia 
18 a les 22:00 h. Per als no socis la inscripció serà de 5€ amb 
dues taules. Cada taula adicional tindrà un cost de 3€.

La Comissió no farà repartiment de llenya per al concurs 
de paelles.

Un cop finalitzat el concurs de paelles, es prega la col·la-
boració de les persones assistents en la retirada de taules i 
cadires.

Podrà participar en l’ofrena de flors tota la gent que vullga, 
prèvia inscripció. La Comissió indicarà el color del ram i la 
compra serà a compte de la persona participant.

La Comissió es reserva el dret de modificar o alterar qual-
sevol acte d’aquest programa al llarg de la setmana de festes 
si les circumstàncies ho requereixen.
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HORARI
MATÍ: 7:30 A 12:30 H
TARDES: 17:00 A 21:00 H
DIMECRES TANCAT

DIMECRES
FESTIU OBERT

ESPECIALITAT EN XURROS ARTESANS 
I XOCOLATA CALENT CASOLÀ

CHURRERIA
DE

Sierra
 Cazorla
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BAR Ximet

C/ Juan Ramón Jiménez
12006 Castelló de la Plana

Tel. 964 063 543

IMPREMTA
SERIGRAFIA
ETIQUETES

MARXANDATGE

POL. PI GROS II, NAVE 37 - 12005 CASTELLÓ 
Tel. 667 741 311 - 610 903 349

imprenta@imprentarosell.com - www.imprentarosell.com
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