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Antecedents.- 

 

Amb data 5 de maig de 2015 (registre d’entrada núm. 253) s’ha rebut al Consell Valencià de 

Cultura (C.V.C.) escrit de la Dtra. Gral. de Cultura, Marta Alonso Rodríguez, pel qual es 

sol·licita l’informe preceptiu, d’acord amb l’art. 27.5 de la Llei 4/98, d’ 11 de juny, del 

Patrimoni Cultural Valencià, sobre la possible declaració com B.I.C.i. de les peregrinacions pels 

Camins del Penyagolosa: Les Useres i Culla. 

 

De la Presidència del C.V.C. es remet la sol·licitud a la Comissió de Llegat Històric i Artístic, la 

qual en sessió del dia 9 de juny encarrega als consellers Srs. Pérez Puche i Huguet Pascual la 

formalització del corresponent informe. 

 

Motivació.- 

 

Va ser l’escriptor californià, britànic de passaport, Jason Webster qui en un llibre publicat en 

2007 qualificà el Penyagolosa com “Muntanya Màgica”. Efectivament la muntanya 

castellonenca ha esdevingut símbol destacat en moltes vessants de les comarques del nord i 

de tot el territori valencià. 

 

Si el perfil orogràfic és espectacular (un sud amb un penya-segat rellevant i un nord de 

pendent suau), la seua situació (finals dels estreps costero-catalans i conjunció amb les 

darreres serralades del Sistema Ibèric) ens presenten el massís com espai únic amb una flora i 

fauna d’alt valor científic i social. Però sobre tot com un lloc tel.lúric on les gents han 

manifestat fes, creences i esperances. 

 

Els itineraris culturals (religiosos o laics) han propiciat l’aparició de moltes i diverses formes i 

accions que preservant una feliç relació entre les persones i el medi natural han bastit un 

referent identitari i sociològic cabdal.  

 

En poc més de quinze anys (1303-1319), el territori penyagolosí passà dels cavallers del 

Temple a l’ordre de l’Hospital i d’aquesta a la de Montesa, ordre militar creada per Jaume II 

qui tement el gran poder que els hospitalers amuntegaven decidí llevar-li els seus dominis 

valencians atorgant-los a la nova ordre valenciana. En qualsevol cas, a pesar de la seua 

dependència d’una ordre militar, els pobles compresos en este territori gaudiren d’un règim 
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democràtic que quasi podem qualificar com original en la Corona d’Aragó i en la resta dels 

regnes hispànics. Una de les prerrogatives que els pobles dels voltants de Penyagolosa fruïen 

era la llibertat de trànsit i, en ocasions, usdefruit dels llocs i terres. Municipis com les Useres, 

Culla, Vistabella, Xodos, Puertomingalvo,.... feren del Santuari de sant Joan de Penyagolosa 

lloc de peregrinació i   esbarjo lliurement. Des de fa set segles els veïns d’aquests pobles 

caminen fins el santuari de S. Joan amb uns rituals iniciàtics, expiatoris, impetratoris i solidaris 

que ha propiciat una cultura ancestral nascuda de la necessitat però assentada en un equilibri 

entre les pròpies necessitats i la natura. Una cultura  que, amb perill per la despoblació dels 

territoris muntanyencs, presenta aspectes sorprenents i d’un alt valor etnogràfic i etnològic. 

 

La decadència d’un paisatge i les seues gents.- 

 

El territori de l’actual província de Castelló és el segon més muntanyós de tot l’estat espanyol, 

només superat per Cantàbria. El Penyagolosa és el massís més notable i rellevant de tot l’espai 

valencià. Ha estat declarat Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA) en maig de l’any 2000 

i Lloc d’Importància Comunitària (LIC) pel govern valencià en 2001. En abril de 2006 fou 

declarat Parc Natural per la seua riquesa botànica i faunística. El Barranc de la Pegunta va 

estar declarat en novembre de 1998, per la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat 

Valenciana, microrreserva vegetal, per tal d’afavorir la conservació d’espècies botàniques 

rares, endèmiques o amenaçades (com per exemple la campaneta d’hivern Galanthus nivales 

el teix o el grèvol). A pesar de tot això el greu perill, per la manca de població que continue 

fent-ne un ús correcte de la flora i fauna, esdevé cada dia més visible. 

 

El trànsit del XIX al XX inicia una decadència demogràfica rellevant a pesar que l’espai havia 

estat literaturitzat i publicitat per autors com Pérez Galdós (Episodios Nacionales), en dos 

novel·les de Pio Baroja o en les memòries de Dorregaray de Ciro Bayo. Sobre tot a partir de la 

incivil guerra 1936-39 el despoblament s’aguditza fins al punt que entre 1914 i 2014 es perd 

un 80% de la població. La repressió contra els maquis i els seus presumptes col·laboradors, 

entre altres causes, propicia que la gent dels masos abandone el camp traslladant-se a ciutats 

com Castelló, Onda, València o Barcelona. El territori per a pasturatge del ramat perd el 

43’84% en el període 1917 a 1950.    

 

Els Camins del Penyagolosa i les rogatives.- 

 

El Decret 40/2007, de la Generalitat Valenciana (DOGV del 18 d’abril), declarava Monument 

Natural el Camí dels Pelegrins de les Useres, que transcorre al seu tram final per l’àrea del 

Parc Natural.  Aquest Camí esdevé així en paradigmàtic entre el conjunt de camins del 

Penyagolosa tot i la declaració esmentada.  

 

La tradició dels pelegrinatges de les comarques del nord castellonenc vers llocs emblemàtics es 

remunta, almenys, a l’època romana. Les informacions que tenim de possibles robigàlies per 

aquests indrets ens porten a confirmar que sitis com el santuari de S. Joan, la Balma de Sorita 

o S. Pere de Castellfort rebien pelegrins abans de la introducció del cristianisme. Serà al segle 
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XIV i ocupant la seu tortosina1 el morellà Francesc de Paholac quan moltes d’eixes 

peregrinacions comencen a estructurar-se i es dicten normes sobre les formes de vestir, resar, 

menjar i comportar-se en la rogativa.  

 

El Camí de les Useres és el més rellevant sens dubte, i alguns dels seus trams serviran, o van 

servir, per les peregrinacions de Xodos i Atzeneta; la seua prolongació fins terres aragoneses 

també servirà per la de Puertomingalvo. Però hi ha altres camins que els pobles consoliden 

com el de Culla, que en la seua etapa final l’aprofitaran els de Vistabella. 

 

Els camins presenten una gran quantitat d’elements patrimonials (creats per la mà de les 

persones o naturals) els converteix en espais singulars en els que poden fruir des de 

components arquitectònics i històrics (S. Miquel de les Torrocelles per exemple), a artístics 

(parts dels santuaris) o, especialment, naturals (multitud d’herbes i arbres difícils de 

contemplar en altres indrets).  

 

Les peregrinacions però també presenten vessants de caràcter cultural i antropològic 

rellevants. Així, en la peregrinació de les Useres a S. Joan trobem els cants (en llatí, valencià o 

castellà) que acompanyaran els peregrins en la seua anada i tornada, entre els quals l’O vere 

Deus podem senyalar com destacada manifestació religiosa d’estes comarques2. Igualment els 

menjars dels quals es serviran els peregrins seran originals dels segles medievals que veren 

nàixer la rogativa. 

 

Els pobles que peregrinen a sant Joan de Penyagolosa son: Les Useres; 12 peregrins, el guia i 

dos comitives (la ritual i la de subministraments); eixint el darrer divendres d’abril i tornant al 

poble el dissabte. Puertomingalvo, el dissabte després del primer divendres de maig. 

Vistabella, diumenge de Pentecosta, abans del dilluns. Xodos, dilluns de la Trinitat. Culla, 

divendres de la Trinitat anada i retorn dissabte. Atzeneta, tercer diumenge de Pasqua. 

Ludiente i Castillo de Viullamalefa3, es va suprimir a principis del segle XX (1913) però 

normalment solien anar a l ‘inici de la primavera. Llucena, se sap que en el segle XVII des de 

aquesta població de l’Alcalatén anaven 12 peregrins fins a sant Joan. 

 

En conseqüència i dades les propietats dels denominats Camins del Penyagolosa el C.V.C. 

conlueix: 

 

 

 

 

                                                           
1 Una área extensa del territori de la província de Castelló, exceptuant la zona de Sogorb –bisbat propi-, l’Alt Millars que pertanyia a 

l’arquebisbat de València o la població de Betxi que ho era de la diòcesi de Saragossa, formà part de la diòcesi de Tortosa des de la 

conquesta de Jaume I fins als anys seixanta del segle XX. 
2 Malgrat que l’O vere Deus sembla circumscrit a les comarques del nord castellonenc o el sud de Tarragona, Alvar Monferrer ens 

informa que un musicòleg nordamericà, W.J. Summers, publicà en una revista xilena unes notes sobre aquest cant en les missions 

franciscanes de California. Cosa ben probable donada la presencia de frares valencians, especialmente de l’Alcoià, en aquelles 

missions nordamericanes 
3 Com pot observar-se no sols pobles valencianoparlants peregrinen Puertomingalvo, Ludiente i Castillo de Villamalefa són 

castellanoparlants. 
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Conclusions.- 

 

1) Que les peregrinacions pels Camins del Penyagolosa: Les Useres i Culla presenten els 

trets i característiques necessàries per esser declarat Be d’Interés Cultural Immaterial 

(B.I.C.i.). 

2) Tot i la situació demogràfica de la zona requereix de les instàncies provincials, 

autonòmiques i estatals una consideració singular per les manifestacions populars 

inherents a les rogatives dels Camins del Penyagolosa. 

3) Darrerament, i especialment en el peregrinatge de Les Useres, s’observen 

comportaments, producte de certa massificació, que són contradictoris amb l’esperit i 

formes de la rogativa.  

4) A pesar que la literatura al voltant de les romeries és prou àmplia, seria convenient 

promocionar els estudis i publicacions d’unes celebracions originals i singulars, be sota 

el patrocini institucional o per entitats privades. 

 

El present informe s’enviarà a la Dtra. Gral. de Cultura, peticionària del mateix, a la Diputació 

Prov.  de Castelló, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, als ajuntaments de les 

Useres i Culla, i als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes. 

 

 

 

    

                  

     

 


