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Antecedents 

 

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, per 

resolució de data 11 de maig de 2015, va iniciar la tramitació d’un expedient destinat a 

declarar com a Bé d’Interès Cultural Immaterial de la Comunitat Valenciana1 la festa del 

Sexenni de Morella. Com a conseqüència, la Direcció General del Patrimoni Cultural de la 

Conselleria de Cultura, mitjançant comunicació de data 22 de maig de 2015, va demanar al 

Consell Valencià de Cultura que es pronunciara al respecte, mitjançant un informe que haurà 

de ser resolt en un termini de tres mesos. 

 

La Presidència de la nostra institució, en conseqüència, va dipositar en la comissió de Llegat 

l’encàrrec  de realitzar el present informe. 

 

Justificació 

 

El Sexenni de Morella és una festivitat que se celebra cada sis anys al voltant del tercer 

diumenge d’agost en honor a la Mare de Déu de Vallivana. La festa es remunta a mitjan segle 

XVII i els seus inicis estan relacionats amb repetides èpoques de malalties i sequeres. 

 

L’aspecte més característic del Sexenni de Morella és la massiva participació dels veïns de la 

població, que ha assimilat la festa com un patrimoni comú. A més, conforma un sistema 

d’actuacions rituals i tradicionals que el converteixen en paradigma i referència de moltes 

altres festes valencianes. Fet i fet, alguns dels rituals originals del Sexenni s’han estés arreu 

del territori i a hores d’ara configuren una bona part d’altres festes reconegudes 

internacionalment. 

 

L'any anterior a la festa, se celebra «l'Anunci» que recorda als morellans que falta un any per 

a la celebració del Sexenni. L’estructura de l’Anunci es manté des de principis del segle XX: 

durant els tres primers diumenges d'agost, es planten uns ninots que representen caricatures 

humanes. Des dels llocs d’ubicació dels ninots es lligen les relacions, versos sovint mordaços 

sobre aspectes de la vida quotidiana de la ciutat. A més, al carrer de La Font s’instal·len els 

volantins, tres ninots penjats d’un tronc que travessa el carrer i que ballen al compàs de la 

música i de les processons; al quart diumenge, es convoca la gent mitjançant el pregó d’un 
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 Des del 8 de maig de 2012, per resolució de la Secretaria d'Estat de Turisme, a l'Anunci i el Sexenni se'ls concedeix el títol 

de Festes d'interés Turístic Nacional 
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herald a cavall i s’organitza una desfilada de carrosses decorades amb paper arrissat. L’Anunci, 

diguem-ne religiós, té lloc a l’església amb la celebració d’una missa major, però després 

adquireix un to festiu en el qual els integrants del pregó i els espectadors comencen una 

batalla de confeti i serpentines. 

 

La festa pròpia del Sexenni comença  amb la Rogativa que arranca de Morella fins a l’ermitori 

de Vallivana per a traslladar a la Verge. El retorn a la ciutat és solemne i, també, molt emotiu, 

com ho és l'entrada a Morella de centenars de romers amb torxes a les mans, acompanyant la 

xicoteta imatge de la patrona de Morella que, dit al pas, és una talla de finals del segle XIV o 

principis del XV, de 29 cm d’alçària. Per a rebre la Mare de Déu de Vallivana, a la nit s’hi 

realitza la Plantà, és a dir, la decoració dels carrers amb tapissos de paperets arrissats amb 

una tècnica pròpia, coneguda amb el noms de pelosella,  fulleta, ploma, caragolet, bandereta i 

paper munyit. En acabar la decoració, els carrers són il·luminats. 

 

L'eix de les festes del Sexenni és l'arribada de la Verge de Vallivana. A partir d'aquest moment 

transcorre el Novenari, nou dies que organitzen i patrocinen els gremis dels sectors socials i 

econòmics, aspecte que ha anat evolucionant i adaptant-se a les noves realitats. Els gremis 

actuals són ara l'Ajuntament i l'Església, la Gent Major, els Masovers, Professions, Indústria i 

Transports, el Comerç, les Arts i Oficis, la Joventut i les colònies Morellano-Catalana i la de 

Morellans Absents. 

 

Cada dia desfila un Retaule, una processó on concorren diverses tradicions culturals. Cada 

gremi aporta la seua dansa, música i altres elements com l'impressionant Carro Triomfant, del 

gremi de Professions, Indústria i Transport. El carro, de gran bellesa, està adornat per llenços 

del pintor Cruella del segle XIX i porta xiquets i xiquetes vestits d'àngels representant, entre 

altres símbols, les Virtuts Teologals, els atributs reials de Morella: Fidel, Fort i Prudent. Per la 

seua banda el gremi del Comerç conserva el quadre de les Heroïnes Bíbliques, presidit per la 

reina Esther. Aquest grup destaca per l'espectacularitat dels vestits, realitzats a força de 

brodats de pedreria. 

 

El recorregut de les processons està jalonat pels conventets, realitzats a força de paper 

arrissat, a mode d’escenaris situats a metre i mig del terra i des d’on els xiquets i les xiquetes, 

disfressats de capellans i de mongetes, canten versos sobre Morella i sobre la seua patrona al 

pas de les processons. 

 

Un altre element destacable se situa a la plaça dels Tarascons. Es tracta de la taula cap per 

avall, una taula preparada per a un bon convit, amb una cassola d’arròs, pa i vi, però penjada 

cap per avall. Una altra peculiaritat és La taronja, un enorme artefacte que s’obri en quatre 

gallons. De l’interior ix un xiquet vestit de sant Miquel que recita una poesia al pas de la Verge. 

 

Les danses del Sexenni són úniques, d'origen molt antic i componen altre dels atractius de la 

festa, a més de que desfilen tots els dies del Novenari. Els Torneros, la dansa de la ciutat, està 

integrada per joves abillats amb una bella indumentària i que ballen una sèrie de passos de 

difícil realització i de molta originalitat. És una de les danses més antigues de la Comunitat 
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Valenciana i que han passat, per exemple, i amb lleugeres modificacions, a conformar el ball 

dels Tornejants d’ Algemesí. Hi ha, a més, les danses de Teixidors, dels Arts i Oficis, dels 

Llauradors i Llauradores i de les Gitanetes. En tots els casos és destacable les indumentàries, 

coloristes i originals, a més de la música de dolçaina i tambor que acompanya a cada gremi. 

 

Per tot això el Consell Valencià de Cultura eleva aquestes conclusions:  

 

1. La festa del Sexenni de Morella presenta unes característiques singulars que la converteixen 

en un referent per a moltes altres festes similars. 

 

2.El Sexenni de Morella presenta un aspecte destacable i és la massiva i allargada participació 

en el temps dels veïns de la població, que ha assimilat la festa com un patrimoni comú que 

respecten i transmeten de generació en generació.  

 

3. El contingut dels costums i de les tradicions, algunes d’elles ancestrals, tant de l’Anunci com 

del Sexenni pròpiament dit, són d’una gran riquesa etnològica i etnogràfica.  

 

4. Les manifestacions artístiques de caràcter plàstic i/o decoratiu configuren un altre aspecte 

digne de ser conegut i reconegut per tothom. 

 

5. El conjunt de balls o danses que conformen la festa del Sexenni, amb la vestimenta i la 

música que els acompanya, són un model que s’ha transmès a altres poblacions del nostre 

territori. 

 

En conseqüència, 

 

El Consell Valencià de Cultura considera que la festivitat del Sexenni  de Morella posseeix les 

característiques exigibles per a rebre la qualificació patrimonial de Bé d’Interès Cultural 

immaterial (B.I.C.i.), d’acord amb allò que assenyala la Llei 4/98, d’11 de juliol, del Patrimoni 

Cultural Valencià.   

 

Aquest Informe s’enviarà a la directora general de Cultura, com a peticionària, a l’Ajuntament 

de Morella, a la Diputació Provincial de Castelló, a la Federació Valenciana de Municipis i als 

grups polítics amb representació parlamentària. 

 


