
 
La imatgeria festiva, marginada en les festes de la Magdalena 2023 

                                                                                                       
 
En les properes festes fundacionals de Castelló de la Plana, la Magdalena, del dia 11 al 19 de març 
del 2023, el Patronat Municipal de Festes no ha programat cap acte que pugui facilitar la presència 
dels elements festius propis de la ciutat. 
 
Ni gegants, cabuts, dracs, víbries, etc. podran participar en les festes més grans de la ciutat, malgrat 
que en els darrers anys s’havia potenciat eixa presència amb una mostra d’elements de cultura popular 
i amb un correfoc organitzat per Botafocs. Una decisió que no s’entén tenint en compte que en 
edicions anteriors a la pandèmia aquests dos actes havien tingut molt bona rebuda.  
 
La mostra d’elements de cultura popular, celebrada l’any 2018, comptava amb la participació dels 
gegants de la ciutat, els cabuts i els cavallets, figures de propietat municipal, portades pels integrants 
de l’associació «Dansants», així com els Dracs Bessons, la Víbria, l’Haca Traca Almalafa, el bestiari 
infantil i els Cabuts de l’Antifaç de l’associació Botafocs, amb acompanyament de diferents entitats 
de percussió i dolçainers. Nombrós públic va acompanyar el seu desenvolupament, amb plena 
satisfacció de les entitats implicades. 
 
Per altra banda, el correfoc organitzat per Botafocs comptava amb la participació dels Dracs, la Víbria 
i el bestiari infantil de l’entitat, amb el suport de diferents dimonis i colles de dolçainers de la ciutat. 
Se celebrava la tarda del darrer diumenge de festes, on no existia cap acte previst al centre de la ciutat. 
En total, aquest acte es va fer tres anys (del 2017 al 2019), abans de la Covid-19, arribant-se a 
consolidar i obtenint un gran èxit de participació i públic assistent. 
 
Considerant l’èxit d’aquestes propostes inicials, es valorava que es podrien implicar més entitats de 
la ciutat, que també disposen d’elements festius d’imatgeria, en futures edicions. 
 
Malgrat els reiterats intents de parlar amb els responsables municipals de festes, no ha existit cap 
contacte amb les entitats implicades, ni han estat rebudes pel regidor de Festes per a considerar les 
diferents possibilitats existents, per facilitar la presència dels elements d’imatgeria de la ciutat en les 
festes fundacionals de la Magdalena.  
 
Ja en el IV Congrés Magdalener, que va tenir lloc l’any 2017, es constata que, a diferència de les 
festes principals d'altres localitats, “no s'ha regulat la incorporació dels elements de la cultura popu-
lar de la ciutat, com ara els cabuts, dracs, víbria, l'haca, els cavallets... a les Festes de la Magda-
lena”. I es va més enllà: es planteja l'opció de crear actes innovadors amb pirotècnia de festa (corre-
focs i actes amb bestiari), així com elaborar un protocol “que estipule la presència dels elements de 
la cultura popular de la ciutat a les festes i, més concretament, la creació d’una desfilada d’animació 
específica”.  
 
Castelló de la Plana és l’única ciutat coneguda que no facilita i potencia la presència dels seus 
elements festius en la festa major de la ciutat, fet excepcional considerant els models existents a les 
ciutats de València (per falles, la Cavalcada del Foc), Alacant (Fogueres), Tarragona (Santa Tecla) o 
Barcelona (la Mercè), on la cultura popular és un dels eixos festers d’aquestes. 
 
De què serveix un IV Congrés Magdalener, organitzat pel mateix municipi, que no considera les seues 
directrius? Per a considerar a curt termini i revisar qui hi ha darrere d’eixe fet. 
                                                            

     Associació Botafocs.  
Ball de Dimonis i Bestiari de Castelló de la Plana 


