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Antecedents 

 

Amb data 7 d’abril de 2011, registre d’entrada núm. 288, es rep al Consell Valencià de Cultura 

(C.V.C.) escrit de l’alcalde de Portell de Morella, Alvaro Ferrer Ferrer, acompanyant còpia de 

l’acta del ple municipal de 3 de febrer de 2011 per la qual, i per unanimitat, els membres de la 

corporació municipal demanen un informe del C.V.C. sobre la possibilitat de declarar B.I.C. 

Immaterial la peregrinació coneguda com Pelegrins de Portell. 

 

El President del C.V.C. tramet la petició a la Comissió de Promoció Cultural, la qual en la sessió 

de maig de 2011 encarrega al conseller Sr. Huguet Pascual la redacció de l’informe 

corresponent. 

 

La tradició dels pelegrinatges 

 

A les comarques del nord Castelló es conserven unes celebracions que en forma de 

pelegrinatge rememora accions sobrenaturals i que, en certa forma, assoleixen la manifestació 

d’agraïment  pels beneficis obtinguts taumatúrgicament.  

 

En realitat aquestes celebracions venen d’èpoques remotes. Si observem els llocs d’origen o 

destinació dels pelegrinatges ens adonarem que són semblants als de les robigàlies romanes i 

encara anteriors1. 

 

A les terres del nord valencià tres d’eixos romiatges conserven, sinó en tot en part important, 

les característiques medievals que és el període en el que adquireixen els trets religiosos, 

també lúdics, que distingeixen aquests tipus de manifestació: els Pelegrins de les Useres2 que 

van a sant Joan de Penyagolosa; els de Catí3 que viatgen fins sant Pere de Castellfort; i, els 

Pelegrins de Portell  que també acudeixen a sant Pere de Castellfort. No són estes les úniques 

                                                           
1 Tal i com assenyalava el que fou  Secretari del C.V.C., Enric Llobregat, en llocs com el Santuari de la Balma, 
tradicional punt d’arribada de romeries medievals i modernes, podem trobar-nos amb signes i icones religioses 
precristianes. 
2 El C.V.C. publicà ja en 1991 el llibre d’Alvar Monferrer Els Pelegrins de les Useres, un dels primers títols de la Sèrie 
Minor. 
3 També, en 1998, el C.V.C. publicà del mateix autor, Alvar Monferrer, Catí i els Pelegrins de sant Pere. 



   
  
 
 
   

Informe sobre la declaració com a BICi dels pelegrins de Portell                                                                                                      2 

   

manifestacions que queden de la tradició peregrina, però sí les que conserven formes i 

sentiments semblants als primitius  romiatges. 

 

Tant els Pelegrins de les Useres com els de Catí tenen consideració legal patrimonial 

reconeguda, fins i tot s’ha arribat a proposar el seu reconeixement internacional. 

 

Els Pelegrins de Portell de Morella 

 

Segons una llegenda, assumida com fet històric pels portellans, després de set anys d’una 

sequera contumaç tretze homes4 de la població mamprenen el camí de Roma per tal de 

demanar-li al Papa, el successor de sant Pere, que pregue per que la pluja torne al municipi. 

Set anys tardaren en fer el viatge i només un dels que van partir va poder regressar al poble. 

Quan li preguntaren què els havia dit el Papa el cansat pelegrí digué: El Pare Sant ens va dir 

que perquè anàvem a Roma quan ben a prop de Portell teníem el Pere autèntic (en referència 

a l’ermitori de sant Pere situat al poble veí de Castellfort5). Des d’eixe moment cada any, el 

Dissabte de Pentecosta, tretze homes ixen del municipi per recórrer a peu, pujant i baixant 

muntanyes i barrancs, fins el santuari de sant Pere de Castellfort. 

 

La sortida es fa encara de nit fosc. En silenci. A quaranta passes entre un i el següent pelegrí. 

Encapçala com primer pelegrí l’alcalde o persona en qui delegue. Tanca el seguici el més jove 

amb un bastó amb una campaneta, per si algú en la foscor perd el camí. Els carrers estan 

buits ja que no es permet veure l’eixida. Des de l’església parroquial, a toc de campana, els 

pelegrins marxen pels carrers de la població fent una reverència quan passen endavant de 

l’ermitori de la Marededéu de l’Esperança.  Vestits amb la capa negra tradicional, amb barret 

de Tronchón i rosari i bastó, agafaran el camí fins a la Rambla  Cellumbres . Sempre en silenci 

només trencat per la veu que en la foscor demana el prec d’un Parenostre. Passat el pontet 

gòtic de la Rambla podran lliurar-se de la pesada capa i del silenci i continuaran, muntanya 

amunt i avall, fins el Mas d’Ibanyes,  resant una pregària abans en veure en la distància el 

santuari de la Marededéu del Sit  i enfront d’una pedra amb un signe que recorda la mort, en 

temps medievals, d’un pelegrí. A partir del Mas d’Ibanyes, novament en formació i silenci, 

vestits amb la capa, barret rosari i bastó arribaran a sant Pere de Castellfort on descansaran i 

menjaran. 

 

Després del dinar, faran la tornada amb el mateix ritual de l’anada.  

                                                           
4 És notable que el nombre de pelegrins, en aquest i altres casos, sempre siga la suma dels personatges bíblics que 
conformen Jesús i els dotze apòstols. 
5 Sant Pere de Castellfort, un lloc telúric i d’impacte visual i paisatgístic singular, és un dels referents religiosos 
precristians I, després, cristians més reconeguts de tot el territorio valencià. L’actual planta del santuari és una de les 
poques formulacions que ens resten de plantejament arquitectònic visigòtic a la nostra Comunitat.  
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En arribar al poble, gairebé a les fosques, un a un, amb el muscle destapat passaran per entre 

totes les imatges i penons religiosos, i els veïns i forasters que ara sí poden observar-los, 

creuant la placeta davant de l’ermitori de la Marededéu de l’Esperança fent una genuflexió i 

saludant el punt geogràfic que suposa ens duria a sant Pere de Castellfort. 

 

Després dels càntics i precs tradicionals, acompanyats per tots els veïns i forasters, els 

pelegrins aniran fins l’església on finalitza la promesa medieval. 

 

Els Pelegrins de Portell conserva les formes i austeritat pròpies de l’origen antic. Mentre altres 

pelegrinacions van acompanyades per gent, en esta només els pelegrins, i en les etapes rituals 

el capellà i escolanets (coteros, en el llenguatge de la zona), poden assistir i només en 

l’entrada al poble, a la tornada, pot contemplar-ho el veïnatge. Com en alguna ocasió ha 

manifestat el estudiós d’estes tradicions Àlvar Monferrer els Pelegrins de Portell conserva els 

trets originals dels romiatges medievals.       

         

Per tot això considerem les següents conclusions: 

 

Conclusions 

 

1. La celebració coneguda com els Pelegrins de Portell que, celebrada el dissabte de 

Pentecosta, és manifestació de tradicions i creences ancestrals així com demostració de 

l’arrelament del municipi de Portell de Morella a la seua història,  presenta una sèrie de 

valors culturals, històrics, religiosos, lúdics i identitaris dignes de relleu i recolzament. 

 

2. Que la sol·licitud formulada per l’ajuntament de Portell de Morella per tal que es declare la 

celebració Be d’Interés Cultura Immaterial (B.I.C.i) és acceptable i reuneix les condicions 

que la llei valenciana considera al respecte. 

 

3. Tot i ser esta peregrinació la que conserva més marcadament els trets fonamentals dels 

romiatges medievals caldria que les autoritats civils i religioses vetllaren per l’austeritat i 

pulcritud del ritual, especialment evitant els acompanyaments multitudinaris que en altres 

romeries són tan abundants. 

 

4. Este informe s’enviarà a l’ajuntament de Portell de Morella, peticionari del mateix, a la 

Conselleria de Cultura i Esport, a la Diputació de Castelló i a la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies.                                            

 

 


