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PRÒLEGS

Quan vaig arribar a València l’any 1978 per instal·lar-m’hi durant tres anys com a 
membre de la secció científica de la Casa de Velázquez a Madrid, el primer que vaig fer va 
ser reunir-me amb Domingo Fletcher Valls, director del Museu de Prehistòria de València. 
Ell, simpàtic i acollidor, ja em va avisar sobre la inexistència de dades arqueològiques refe-
rents a l’època musulmana al País Valencià, excepció feta segons ell, dels Banys de l’Almirall 
de València, els quals avui coneixem que daten del segle XIV. Però, tanmateix els musul-
mans també hi van estar en terres valencianes, com han demostrat els treballs que Pierre 
Guichard, Yves Montmessin i jo mateix efectuarem des del 1972 i entre els que es troben 
els realitzats a la Magdalena de Castelló. És cert que hauria estat desitjable un programa 
d’estudi coherent del Castell Vell i, de fet, la participació d’uns deu estudiants del Col·legi 
Universitari de Castelló en la campanya de 1978 apuntava en eixe sentit. A més, existia un 
interès real, reflectit en la participació voluntària d’aficionats locals en les excavacions. 
Però, sens dubte encara era massa aviat per dur-lo a terme i els intents realitzats durant les 
excavacions d’estiu de 1978 no tingueren la resposta esperada, ja que per aquells temps la 
història d’Espanya entre el 711 i el 1238 (per al cas de València) només interessava a un 
grapat d’especialistes (principalment arquitectes junt a algun historiador). Com a exemple, 
em permetran una anècdota pintoresca. El 1978, mentre jo em preocupava pel problema 
que suposava l’absència d’estudis arqueològics alhora d’ensenyar l’època musulmana; un 
professor de la Universitat de València, durant una visita agradable i cordial a les excava-
cions, em va donar com a seua única resposta a la meua inquietud: ¡Ningún problema! Yo 
empiezo el curso cuando Jaime I entra a Valencia! Sense dubte, encara teníem massa prop 
els foscos anys del franquisme. Però prompte les coses van canviar i Espanya es va inte-
ressar per la seua rica història dels segles vuitè al tretzè (o quinzè). Era una altra època… 
malauradament, ben posterior a les nostres “excavacions de la Magdalena”!

Una de les majors preocupacions en les nostres investigacions estava relacionada amb 
la ceràmica recuperada durant les primeres prospeccions, sondejos i excavacions que rea-
litzarem. En absència de publicacions al respecte, l’any 1975 no sabíem res sobre la cerà-
mica musulmana que ens va aportar l’excavació de Torre Bufilla. De fet, el primer treball 
de síntesis va ser La cerámica medieval española de Luis M. Llubiá, publicat l’any 1967 i 
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que no tractava la ceràmica comuna. Vam haver d’esperar per a trobar un estudi útil on 
poder comparar les troballes que nosaltres fèiem a nivell local. Aquest va ser el Ensayo de 
sistematización de la cerámica árabe de Mallorca, publicat per Guillermo Rosselló Bordoy 
l’any 1978, el qual ens va resultar indispensable per anticipar-nos al que ens podríem tro-
bar en altres jaciments valencians, per a identificar les ceràmiques ja recuperades pels afi-
cionats (com les dipositades per José Maria Doñate a la biblioteca municipal de Vila-real) 
i les recuperades en les nostres prospeccions amb l’ajuda de diversos contactes locals. 
Aquestes dos darrers tasques podien, òbviament, anar unides; com va ser el cas dels abun-
dants fragments ceràmics trobats a l’important testar del Mas d’en Pere, al terme munici-
pal d’Onda, on als materials recollits per nosaltres de forma sistemàtica durant l’agost de 
1976 s’afegien als recuperats anteriorment per José Maria Doñate. Un dels membres del 
nostre equip, Yves Montmessin, va començar llavors amb la descripció analítica, el dibuix 
i la fotografia d’aquest important material. Aquest jove investigador, desgraciadament 
desaparegut el 2015, ens havia acompanyat des de la campanya de 1972 a Bètera i conti-
nuà després la seua carrera com a dibuixant i fotògraf a la Casa de Velázquez i la Maison 
de l’Orient de Lió, treballant en diversos territoris, principalment d’Espanya i del Marroc. 
Tant per a ell com per a mi no calia precipitar-se en publicar les dades recopilades, donat 
que encara no disposàvem de les eines de treball adients. Primer calia, a falta de publica-
cions de referència, desenvolupar una metodologia per a l’estudi de la ceràmica comuna 
medieval; és a dir, la ceràmica d’ús domèstic anterior a la conquesta cristiana o contem-
porània als esdeveniments de mitjans del segle XIII. Per a això era necessari comptar amb 
una gran quantitat de mostres ceràmiques procedents de diferents jaciments (castells, 
viles, alqueries, etc.) i, també es necessitava ... temps. Aquest objectiu metodològic es tro-
bava implícit en el breu resum del nostre treball que publicarem l,any 1976 al Cuadernos 
de Prehistoria i Arqueología Castellonense, sota el títol “Investigaciones arqueológicas en 
habitats medievals de la provincia de Castellón de la Plana”. Pel que fa a la ceràmica, l’eina 
de treball sobre el mètode i el seu mode d’aplicació es va publicar més tard, als anys 1979 
i 1980 en els Mélanges de la Casa de Velázquez. L’aplicació d’aquest mètode al Museu 
de València va permetre uns anys més tard, el 1983, la publicació d’un primer treball 
col·lectiu: La Cerámica islámica en la ciudad de Valencia (seguit, el 1990, pel segon volum 
de la mateixa obra, fruit d’un excel·lent treball col·lectiu amb investigadors valencians). 

Mentrestant, a Castelló, es venia manifestant una notable preocupació vers 
l’organització de l’arqueologia a nivell provincial. El 1971, la Diputació Provincial havia 
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incorporat un arqueòleg, Francesc Gusi i Jener, especialista en prehistòria i a qui devem la 
publicació dels Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia Castellonense des del 1974, així 
com la creació del servei d’excavacions arqueològiques en 1975. Per la seua part, en l’àm-
bit universitari de Lió, la mateixa preocupació havia produït la creació, entre 1972 i 1973, 
d’un grup d’investigació d’arqueologia medieval (ERA 525), adscrit al Centre National de 
la Recherche Scientifique i a la Universitat de Lyon II, el que ens va proporcionar més re-
cursos. Fruit d’aquesta sinèrgia vaig contactar amb F. Gusi per emprendre una col·labora-
ció a nivell local, la qual va propiciar l’excavació al jaciment del Castell Vell al 1977 amb la 
col·laboració del Servei d’Investigacions Prehistòriques i Arqueològiques de la Diputació 
(SIAP). Els articles publicats el 1977 als Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de Cas-
tellón testimonien la ràpida evolució d’aquesta col·laboració, destacant l’article sobre el 
Castell Vell. Per la seva part Yves Montmessin, que havia començat a Lió un curs universi-
tari que el portaria a realitzar un treball de màster sobre ceràmica, va publicar en aquest 
mateix volum un “Inventaire des céramiques médiévales provenant de la Magdalena et 
exposées au Musée provincial de Castellón de la Plana”.

 La segona campanya d’excavació a la Magdalena/Castell Vell es va dur a terme el 
1978. Aquesta intervenció va confirmar la hipòtesis plantejada en l’informe de 1977, de 
la transformació de l’antic aljub castral musulmà en una església cristiana que, després 
de l’abandonament del castell, es convertiria en l’actual ermita. Altres resultats d’aquests 
treballs de 1977 i de 1978 els vaig incloure posteriorment a la meva tesi, defensada el 
1990 i publicada l’any 1992 per la Casa de Velázquez sota el títol Maisons d’al-Andalus: 
habitat médiéval et structures du peuplement dans l’Espagne orientale. En ella propor-
cionava unes dades molts útils per al coneixement i la comprensió del jaciment extretes 
de les dues campanyes d’excavació efectuades i de les quals només la primera havia estat 
publicada de forma detallada. Aquestes dades, però, formen part d’una tesi molt més am-
plia, que cobreix un espai relativament gran amb nombrosos assentaments que possibi-
litaven fer comparacions entre ells, permetent així elaborar un primer esborrany sobre 
aquest tema, totalment nou tant a França com a Espanya. Pel que fa a la Magdalena, les 
dades més novedoses publicades en la tesi van ser: el plànol de la fortificació; la identi-
ficació d’algunes estructures com a graners, probablement col·lectius; la importància de 
l’aljub principal transformat en ermita després de 1233; i la documentació d’una xarxa 
de recollida d’aigües pluvials prou original que comptava amb un elaborat dispositiu de 
filtratge. Aquesta rica i innovadora (per a l’època) informació sobre hidràulica medieval 
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contrastava, però, amb la pobresa dels vestigis relacionats amb els espais d’hàbitat. D’al-
tra banda, la gran quantitat de ceràmica descoberta en les diferents excavacions suggeria 
que el lloc va estar ocupat durant un període bastant tardà, posterior al segle XI i poc 
allunyat cronològicament de la conquesta cristiana; sense documentar cap ocupació sig-
nificativa d’època romana ni dels primers segles de l’Islam Peninsular. També es cert que 
la nostra investigació no va tindre en compte la presència d’un hàbitat cristià posterior a 
la conquesta, entre els anys 1233 i 1240. En el moment de les excavacions desconeixíem 
l’existència, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona, de la primera carta pobla, la qual 
deixa clar com aquesta modesta ocupació va ser un important factor per a la colonització 
cristiana del castrum i del seu territori.

André Bazzana 
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El caràcter emblemàtic del Castell Vell i l’ermita de la Magdalena als ulls dels habitants 
de l’actual ciutat de Castelló de la Plana, ha propiciat que siguen un important focus d’aten-
ció durant molts anys. Ja a finals del segle XIX, quan encara hi havia pocs estudis sobre 
restes no monumentals, es van realitzar unes primeres excavacions, que es continuaren als 
anys cinquanta del segle passat (1952 i 1959). Entre 1977 i 1978 André Bazzana, amb el 
suport de Francesc Gusi, cap del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques 
de la Diputació de Castelló, va reprendre les excavacions com a part d’un programa de re-
cerca més general i va dirigir dues campanyes de treball arqueològic amb un equip format 
per investigadors i estudiants de la Universitat de Lió II reforçat per personal local. Jo hi 
vaig participar de forma marginal, amb breus visites realitzades durant les vacances uni-
versitàries, com a part de la col·laboració que tots dos havíem iniciat uns anys abans al País 
Valencià. Per l’interès arqueològic del Castell Vell i per aprofundir en la història i geografia 
històrica de Castelló, com a historiador em vaig qüestionar sobre la documentació escrita 
relativa als orígens de la ciutat, així com la forma d’abordar-la des d’un punt de vista més 
històric que no pas arqueològic. Des d’aquesta perspectiva, primerament cal posar en el seu 
context el treball de recerca realitzat al Castell Vell entre els anys 1977 i 1978. Per a això ens 
hem de remuntar fins a l’any 1969 quan, com a membre de la secció científica de la Casa de 
Velázquez de Madrid, em vaig quedar uns mesos a València; després d’haver passat poc més 
d’un any a Barcelona treballant, principalment a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, en la meua tesi 
sobre la regió valenciana als segles XII i XIII, moment de transició de l’època musulmana a 
l’era cristiana. Tesi doctoral que va ser publicada en castellà l’any 2001 per la Universitat de 
València sota el títol: Al-Andalus frente la conquista cristiana. Sense formació arqueològica 
en el moment de la meua arribada a València a la tardor de 1968, no tenia cap perspectiva en 
eixe sentit i el panorama científic valencià tampoc m’orientava en eixa direcció, ja que l’ar-
queologia practicada per la Universitat de València girava entorn a l’antiguitat. Per contra, a 
França i al recer d’un moviment desenvolupat per primer cop als països del nord d’Europa, 
principalment Polònia i Gran Bretanya, s’havia començat a despertar un interès per l’estudi 
de les restes materials com a font susceptible d’aclarir la història de les societats medie-
vals. És en aquest context quan, l’any 1965, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS) va publicar un llibre anomenat Villages désertés et histoire économique, el incloïa 
una contribució de Nicolas Cabrillana referent a Espanya on es destacava els nombrosos 
despoblats existents en aquest país. Abans de tornar a França, on vaig haver d’ocupar un 
càrrec com assistent a la Universitat de Tolosa durant el curs acadèmic 1969-1970, em va 
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semblar interessant posar un peu en l’arqueologia intentant fer una primera aproximació 
a un despoblat valencià. Va ser llavors quan vaig contactar amb Domingo Fletcher Valls 
(1912-1995), Comisionado Provincial de Excavaciones Arqueológicas i Director del Museu 
de Prehistòria de València, qui em va rebre amb gran comprensió i simpatia. Ell em va acon-
sellar que per a les visites que volia realitzar sobre el terreny em poses en contacte amb els 
seus corresponsals locals i em va aportar, des de l’inici, una ajuda molt eficaç.

Aquest recolzament, juntament amb la recomanació de la Casa de Velázquez, em van 
permetre obtenir de la Comisaría General de Madrid l’autorització per dur a terme, durant 
uns dies de l’estiu de 1969, excavacions arqueològiques al recinte de la Torre Bufilla de 
Bètera. Vaig tenir la sort, en aquesta primera experiència de camp, en un poblat musul-
mà abandonat a mitjans del segle XIV, de estar orientat per Juan Zozaya, llavors un jove 
comissari del Museu de Soria, qui em va ser assignat com a inspector. Aquesta trobada va 
donar lloc a una bona relació d’amistat però no pas a una publicació, doncs la Comisaría 
va preferir esperar a que pogués continuar amb les excavacions abans de publicar el meu 
informe. De fet, no estic segur d’haver pogut ampliar aquesta primera investigació perquè 
mancava de les habilitats i d’un equip amb capacitat d’enllestir una empresa com aquella. 
Una segona oportunitat em va arribar com a fruit de la meua relació d’amistat amb André 
Bazzana, amb qui havia estudiat a Lió i havia compartit les mateixes experiències docents. 
Ell havia organitzat, a l’Ecole Normale d’Instituteurs de Bourg-en-Bresse, les activitats 
arqueològiques i a un equip d’estudiants interessants en aquesta disciplina. André em va 
proposar que continués les investigacions a Bètera juntament amb el seu equip, el que va 
donar lloc a successives campanyes arqueològiques durant els estius dels anys 1972 i se-
güents. Així els primers resultats sobre Torre Bufilla van ser publicats el 1976 al Noticiario 
Arqueológico Hispánico però, malauradament, prompte aparegueren dificultats que im-
pediren concentrar els nostres esforços en aquest jaciment: per una part, el treball de 
camp requeria una inversió econòmica molt superior a la que nosaltres podíem obtenir 
des de França, i per altra part, en termes de resultats i publicacions d’interès per a la his-
tòria de la regió valenciana, ens va semblar més adient obrir altres línies d’investigació 
més prometedores i adequades als nostres limitats mitjans aprofitant la xarxa de contac-
tes que, gràcies a Domingo Fletcher, havíem pogut construir al voltant de les províncies 
de València i Castelló, on destacava el nombre de gent que, de diverses maneres, s’havia 
interessat per l’arqueologia local; tal com ocorria a Alacant, on devem molt a l’ajut ofert 
per Enrique Llobregat, llavors director del museu provincial.
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L’atmosfera de la dècada 1970-1980, la dels últims anys del franquisme i de l’immediat 
postfranquisme, era favorable a aquests tipus d’iniciatives. Per exemple, l’any 1967 es va 
fundar, després de diversos intents sense continuïtat, l’actual Museu Històric de Borriana 
gràcies a l’esforç obstinat d’un jove borrianenc apassionat per l’arqueologia, Norberto 
Mesado, qui després de cursar estudis universitaris, va aconseguir obrir les sales del 
museu a la seu de l’ajuntament. Norberto, a més del treball fet a diferents jaciments del 
terme municipal de Borriana, havia assolit un molt bon coneixement de la zona central 
de la província fruit dels seus viatges, motivats per els qüestionaments vertaderament 
científics que li suscitaven les restes materials que anava descobrint. Va ser ell qui, amb 
una clarividència a la que caldria retre homenatge, ens va donar a conèixer tot un seguit 
d’hàbitats en altura gairebé desconeguts abans de les seues visites. Entre ells cal destacar, 
com a més important de tots, l’enigmàtic conjunt de Mont Mollet en el terme municipal 
de Vilafamés, probablement un hàbitat-refugi de la mitja o alta edat mitjana. Sense ell, qui 
m’hi va portar allà pel 1971, segurament no sabríem de l’existència d’aquest lloc i, sense 
la seua insistència, probablement tampoc li hauríem donat la importància que mereixia, ja 
que les restes materials visibles al terra eren escasses i atreien poc l’atenció. Mont Mollet 
va resultar ser un jaciment molt adequat per al nostre projecte d’investigació encara que, 
malgrat les quatre campanyes de prospecció efectuades des de 1974 a 1977, no poguérem 
precisar la seua cronologia. Pels mateixos anys a Vila-real, José María Doñate, un funcio-
nari municipal autodidacta format en contacte amb historiadors i arqueòlegs valencians, 
havia reorganitzat la biblioteca municipal i els conjunts ceràmics allí dipositats. Amb ell 
vam visitar alguns jaciments del vast secà del terme de Vila-real i d’altres municipis veïns 
on abundaven els fragments ceràmics d’època musulmana i que possiblement estaven 
vinculats a antics canals de reg. Aquests contactes locals ens van permetre beneficiar-nos 
del seu profund coneixement sobre el territori, coneixement que a nosaltres ens hauria 
estat difícil adquirir pel nostre compte.

Per a ampliar aquestes primeres dades i intentar sistematitzar-les vam haver d’acon-
seguir, no sense dificultat, la pertinent autorització de prospecció de la Comisaría General, 
encapçalada per Joan Maluquer; la qual ens fou finalment concedida l’any 1974 gràcies a 
la decisiva intercessió de Domingo Fletcher. D’aquesta manera es van intentar coordinar 
de forma científica les dades de camp que els nostres contactes i amics ens havien anat 
proporcionant. Després d’haver abandonat, potser precipitadament, les excavacions 
a Torre Bufilla, entre 1974 i 1977 optarem per investigar les comarques de Castelló 
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mitjançant campanyes d’estiu, les úniques possibles amb els recursos humans al nostre 
abast (l’equip d’André Bazzana estava format per joves estudiants francesos i alguns pro-
fessors que només podien “mobilitzar-se” durant les vacances universitàries), que tenien 
com a base el municipi de Cabanes. El primer pas era fer un inventari i, de ser possible, una 
classificació descriptiva dels tipus de llocs medievals identificats. Per això, a part del Mont 
Mollet, ja esmentat, en aquests anys vam poder dur a terme breus estudis sobre llocs de 
naturalesa molt diferent, entre els quals podem esmentar el castell de Xivert, que va ser ex-
plorat amb l’ajuda de Vicente Giner Sospedra, professor de dibuix a l’escola secundària de 
Benicarló i pintor talentós les pintures del qual ara són molt apreciades. André Bazzana va 
presentar un primer estudi sobre aquest castell a Alemanya, al simposi “Château-Gaillard” 
de 1976. Eixe mateix any presentàvem un document, on destacaven la importància de la 
“arqueologia extensiva”, a un important simposi d’arqueologia internacional que va tenir 
lloc a Palerm. També vam revisar altres llocs que havíem començat a estudiar, com ara 
el refugi de muntanya de El Morico o el despoblat de Sufera, al barranc de Miravet, en el 
terme municipal de Cabanes. 

Però si jo he participat en les prospeccions i sondejos que acabe d’esmentar, és a André 
Bazzana a qui hem d’atribuir les excavacions realitzades en 1977 i 1978 a la Magdalena 
de Castelló. Jo, per la meua part, vaig participar molt poc. Tanmateix, un descobriment 
documental que vaig fer a l’Arxiu de la Corona d’Aragó està directament relacionat amb la 
realitat arqueològica del Castell Vell: es tracta de la primera Carta Pobla de Castelló, que 
vaig tenir la possibilitat publicar al 1984 amb la valuosa col·laboració de José Sánchez 
Adell al número LX del Boletín de la Sociadad Castellonense de Cultura. Aquest document 
es sap que va ser concedit el 8 de març de 1239 per Nuno Sanç de Rosselló a 54 pobladors 
cristians que reberen, juntament amb l’alqueria de Benimahomet (formada per cases, 
terrenys, hortes i una extensió de secà), 54 cases (hospitia sive mansa) al castrum de 
Castilione. Aquesta carta pobla suggereix que, sis anys després de la conquesta de 1233, 
s’establí un assentament cristià al Castell Vell, lloc que els nouvinguts consideraren apte 
per acollir-los i que, òbviament, poc abans deuria haver estat abandonat pels musulmans. 
És possible que aquesta ocupació durés poc de temps, ja que el mateix document cita com 
els colons també podien construir-se cases en el territori de Benimahomet.

Pierre Guichard
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Atenent la cordial sol·licitud dels editors de l’obra que es presenta, hem aprofitat per 
escriure alguns paràgrafs de les intervencions arqueològiques que, com a responsables 
d’un equip d’investigadors i estudiants de la Universitat de Lió II, realitzarem al tossal 
de la Magdalena de Castelló entre els anys 1977 i 1978. Des del punt de vista d’un histo-
riador interessat en escriure sobre la història del conjunt Fadrell/Castelló, és obvi que 
aquelles excavacions van quedar interrompudes sense que posteriorment es fes l’adient 
publicació dels resultats, tal com suggereix Ferran Arasa en la seua contribució a aquest 
volum. Però cal tenir en compte que, a finals dels anys setanta, el nostre equip només 
tenia disponibilitat durant les vacances d’estiu, el que limitava el poder realitzar un estudi 
arqueològic més extens de Castell Vell i del seu antic territori. A més aquest tampoc era el 
nostre objectiu, ja que el nostre projecte abastava una investigació històrica i arqueològica 
més extensa sobre la transició de l’era musulmana a l’època cristiana del Regne València i 
sobre l’hàbitat musulmà de l’Andalusia oriental. De forma que les dades documentals re-
latives a Castelló i les obtingudes a les excavacions arqueològiques del Castell Vell només 
eren una font més entre d’altres. Sens dubte molt útils per fer un enfocament general però 
que, aïllades del seu context local, resultaven insuficients per aprofundir en la història de 
Castelló, el seu territori i el seu poblament medieval. En aquest sentit és molt interessant 
la carta pobla de Benimahomet datada en 1239, la qual podria haver donat peu a un estudi 
més rigorós sobre el poblament de Castelló en el moment de la conquesta, haguera tractac 
de donar resposta a algunes de les qüestions formulades pels investigadors en estudis 
anteriors. Aquest document excepcional acredita com després de la conquesta cristiana 
s’estableix en el tossal de la Magdalena un nucli d’hàbitat que, protegit per la seva situa-
ció en alt i per les seves estructures fortificades, va ser capaç d’albergar cinquanta colons 
cristians que sembla que l’ocuparen fins al moment del famós trasllat de la població del 
lloc fortificat a la ciutat actual, l’any 1251. 

A nivell històric, un dels problemes que ens plantejarem en el nostre estudi va ser la 
consistència de l’assentament humà al turó de Castell Vell al llarg dels períodes històrics 
en què va estar ocupat: l’època ibèrica, quan es construeix un poblat fortificat, i durant els 
cinc segles de domini musulmà. També la relació socio-política o soci-administrativa de 
l’assentament andalusí amb els altres llocs habitats de la plana de Borriana i amb la pròpia 
ciutat. De fet, als textos llatins el Castell Vell és designat al segle XI com “Castilgone” i com 
“Castelló de Burriana” al segle XIII; mentre que, en els escassos textos àrabs que es refe-
reixen a ells, els actuals territoris de Castelló i Almassora (on també existia una estructura 
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d’assentaments fortificats) són sovint identificats amb el nom de Jadrâl, fent referència 
a l’actual lloc de Fadrell i no al Castell Vell. Així ho constata, per exemple, el notable plat 
trobat fa uns anys en l’entorn de l’ermita de Sant Jaume de Fadrell i publicat el 2013 pel 
Museu de Belles Arts de Castelló.

Després de les nostres intervencions al Castell Vell, cap de nosaltres va tenir l’opor-
tunitat de seguir de prop les publicacions relacionades amb la història de Castelló durant 
els segles XIII i XIV i, tal vegada, no disposem de la informació necessària per escriure 
aquest breu pròleg. Però, si ens remetem a la dècada de 1970, hem de reconèixer que, a 
part d’uns pocs aficionats a la muntanya, apassionats pels vestigis de qualsevol època que 
trobaven esquitxats per la regió, molt pocs s’interessaren “científicament” per l’època mu-
sulmana des d’una perspectiva històrica i arqueològica, i molt pocs assumiren que, més 
enllà de l’Aljafería de Saragossa, l’Alhambra de Granada o la Mesquita de Còrdova, podien 
existir vestigis arqueològics capaços d’oferir nova llum sobre les condicions de vida de 
les poblacions medievals. En aquest sentit, el capítol escrit per Joan Palmer i Pablo García 
done una bona idea del progrés realitzat per la investigació en els darrers anys. Només 
es pot esperar que les actuals condicions generals d’investigació no sols permetin un nou 
examen de les qüestions exposades en aquest llibre, sinó una reafirmació de la investiga-
ció arqueològica com a via d’aproximació a la història del territori de la ciutat de Castelló. 
Aquest llibre és, òbviament, un pas important en aquesta direcció.

A la memòria d’Yves Montmessin (1951-2015)
André Bazzana

Pierre Guichard
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Entre el 15 de març i el 30 d’abril de 
l’any 2016, al Museu de Belles Arts de Cas-
telló es pogué gaudir d’una exposició tem-
poral, organitzada per la Conselleria d’Edu-
cació, Investigació, Cultura i Esport, que 
recollí el més rellevant dels darrers treballs 
realitzats al Castell Vell. Per tal de comple-
tar aquest esdeveniment, es van programar 
una sèrie de conferències al voltant del mo-
nument. L’èxit d’aquestos encontres i de 
la pròpia exposició, ens obligà a plasmar 
blanc sobre negre el que allí es va trans-
metre, convidant a tots els conferenciants 
a escriure un text per tal d’editar una obra 
actual, divulgativa i rigorosa sobre el propi 
Castell Vell.

Aquest llibre recull la pràctica totali-
tat de les comunicacions presentades amb 

motiu d’aquesta exposició també titulada 
“El Castell de Castelló: recuperant el patri-
moni, reconstruint la història”, tancant un 
cicle d’activitats preliminars encaminades 
a donar a conèixer el monument i les seues 
implicacions en la historia de la ciutat. A 
aquestes aportacions cal sumar els emotius 
textos d’André Bazzana i Pierre Guichard, 
pioners en l’aplicació de metodologia 
arqueològica de vanguarda al Castell Vell 
i en la realització d’estudis sobre el món 
andalusí a nivell provincial.

Conscients que les investigacions ar-
queològiques no han fet més que començar 
i que cal continuar amb les recerques 
sobre el jaciment arqueològic, la finalitat 
d’aquesta obra no és altra que incorporar 
els estudis que venim realitzant al Castell 
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Vell dintre del debat acadèmic; així com, 
des d’una vessant més divulgativa, donar 
a conèixer l’estat actual del coneixement 
sobre el jaciment arqueològic a tota persona 
interessada en la història de Castelló. 

D’altra banda, alguns dels treballs ex-
posats són resultat de les intervencions 
que s’han dut a terme amb l’execució de 
cinc fases del Pla Director, actuació integral 
encaminada a recuperar els diferents recin-
tes emmurallats del castell i fer visitables 
les restes conservades mitjançant la seua 
restauració, emprant tècniques similars a 
les utilitzades en la construcció original, 

com la tàpia i la maçoneria. Les quatre 
primeres fases van estar finançades per la 
Generalitat Valenciana, mentre que la cin-
quena ha estat promocionada per l’Ajunta-
ment de Castelló de la Plana. 

Cal celebrar que aquesta institució torne 
a fixar el seu interès en la posada en valor 
i en la difusió del conjunt patrimonial que 
formen el Castell Vell i l’ermitori de la Mag-
dalena, coneixedora de la importància i sig-
nificat que té per als seus ciutadans, a més 
de retrobar-se amb els orígens de la seua 
ciutat i de les generacions d’avantpassats 
que en ells es forjaren.

Pablo García Borja
Joan Palmer Broch
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El castell de la Magdalena ha atret l’aten-
ció d’erudits i historiadors almenys des del 
final del segle XIX. Per això, les referències a 
aquest lloc tan emblemàtic per a la història 
de la nostra ciutat, que encarna els seus 
orígens, són tan nombroses (Sánchez Adell 
i Monferrer, 2002: 17-52). Revisarem part 
d’aquesta bibliografia per tal de conèixer 
les notícies històriques, les intervencions 
que s’hi han realitzat i les interpretacions 
que se n’han fet. Des de fa dècades, sobre el 
castell de la Magdalena només hi ha hagut 
avanços en el camp de l’arqueologia, l’única 
disciplina que realment pot eixamplar la 
informació sobre la seua història. Serà en 
el darrer apartat on repassarem amb una 
mirada crítica el que s’ha fet en els darrers 
anys.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Les primeres notícies històriques sobre 

el castell de la Magdalena són de finals del 
segle XI, i corresponen a esdeveniments 
produïts en el marc de les intervencions 
aragoneses per terres valencianes (Ubieto, 
1951). Al mateix temps que el Cid entrava a 
València, tropes aragoneses van conquerir 
una sèrie de fortaleses situades a l’Alt Maes-
trat (Culla) i la Plana, sobretot a la serralada 
de les Palmes i els seus estreps costaners, 
com els castells de Montornés, que ja era seu 
el 1097, Orpesa, Montroig, Miravet i l’ano-
menat Castilion, Castillone o Castilgone ripa 
de mare, que figura en la documentació en-
tre els anys 1099 i 1103 (Grande et al., 1990: 
36-39; Esteve, 1994; Gascó, 2014: 55).

Ferran Arasa i Gil

EL CASTELL DE LA MAGDALENA.
UNA VISIÓ DES DE LA HISTORIOGRAFIA
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Per tant la primera notícia que hi tenim 
és de fonts cristianes i no tots els investi-
gadors la interpreten igual, però resulta 
de gran interès perquè prova l’existència 
del castell i ens en dóna el topònim, que 
correspon a l’augmentatiu àrab qastilyún, 
derivat del llatí castellum (Barceló, 1983: 
139; Gimeno i Arasa, 1993: 42; Ferrer, 
2005: 225-227). Però com veurem més en-
davant aquesta primera fortalesa no devia 
ser la mateixa que coneixem, que degué ser 
bastida de nou amb posterioritat. L’ocupa-
ció aragonesa és de ben curta durada, i poc 
després de la caiguda de València en mans 
dels Almoràvits l’any 1102, possiblement 
les possessions aragoneses van ser aban-
donades.

Cap a la meitat del segle XII, el geò-
graf àrab al-Idrīsī (1099-1166), en la seua 
descripció general d’al-Andalus descriu 
el camí principal que travessava les terres 
valencianes, hereu en part de la via Augusta, 
que al nord del riu Millars seguia un traçat 
costaner, i dóna el nom d’algunes localitats 
per on passava i les distàncies que les sepa-
raven, entre les quals esmenta entre Ullde-
cona i Borriana la fortalesa o hisn de H.drāl i 
el seu marsà o lloc d’ancoratge (Abid Mizal, 
1989: 124-125; Bramon i Lluch, 2002: 
81-83). Ací tenim el segon topònim d’in-
terès, Fadrell, que trobarem pocs anys des-
prés quan –abans de la conquesta cristiana– 
el 1178 el rei Alfons III fa donació al bisbe 

de Tortosa del castrum et villam de Khadrel, 
que es repetirà de nou els anys 1224 i 1225 
en els mateixos termes i amb poques varia-
cions en la grafia (De María, 1935 i 1943). 
Aquests documents expliquen que ja ales-
hores s’hi celebrava un mercat setmanal. 
Posteriorment, el 1245 s’esmenta l’alqueria 
de Hadrel, que en aquest cas podem identi-
ficar amb el lloc de Sant Jaume de Fadrell, 
on s’han trobat restes d’un forn ceràmic, 
nombrosos pous i diverses estructures del 
període andalusí (Collado i Nebot, 2008). 
Aquestes referències són de gran interès, 
perquè mostren que el mateix topònim 
s’aplicava a un castell i a una alqueria (Gui-
chard i Sánchez Adell, 1984: 353; Sánchez 
Adell, 1992: 23; Negre, 2013: 218-219).

La següent notícia és la continguda en 
el Llibre dels Fets de Jaume I, on el monarca 
conta que amb la caiguda de Borriana, ca-
pital d’un àmal o districte andalusí, els seus 
cavallers van guanyar diversos castells entre 
els quals es trobava Castelló de Borriana, en 
la denominació del qual possiblement s’ha 
de veure la seua pertinença a aquesta de-
marcació territorial (Soldevila, 1971: 83).

Als pocs anys comencen les donacions 
de cases i terres, que permeten besllumar 
l’existència d’un important poblament an-
dalusí de caràcter rural amb alguns nuclis 
de major importància. Primer, el 1239, el 
noble rossellonès Nunó Sanç, oncle del rei 
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Jaume I, dóna carta de poblament per a 54 
pobladors a l’alqueria de Benimahomet, 
en el que cal veure un primer intent de 
fundació d’una nova vila –en un lloc des-
conegut del terme– que no va reeixir 
(Guichard i Sánchez Adell, 1984; Guinot, 
1991: 142-146, núm. 34). Anys després, 
sufocada la rebel·lió d’al-Azraq i expulsada 
la població andalusina, entre 1249 i 1250, 
es reparteixen cases en la resta d’alqueries 
del terme: Almalafa, Benicatol, Benihayren, 
Benimarhua, Benimarra, Binaciet, Binahut 
i Benirabe (Betí, 1926: 39, 185-186; Ara-
sa, 1979: 164-165; Sánchez Adell, 1982: 
14; Guinot, 1991: 250-251, núm. 97; Gascó, 
2014: 51). Cal destacar que, en aquestes 
donacions, el 2 de novembre de 1249 es 
donen 31 cases, de les quals 30 eren de 
l’alqueria de Benirabe, possiblement el nu-
cli de major importància; l’altra es dóna al 
mateix castell, concretament a Peretó de 
Fraga, que com va suposar M. Betí potser 
n’era l’alcaid.

En 1251 el rei Jaume I va concedir a 
Ximén Pérez d’Arenós el trasllat de la vila 
(mutatio villae) a un lloc indeterminat del 
terme, que per referències documentals 
posteriors sabem que era l’alqueria de 
Binarabe, on es va desenvolupar la nova 
població. Com va destacar P. López Elum 
(1999-2000), l’autorització per a abando-
nar el castell anava en contra de la política 
de Jaume I, que promovia la repoblació dels 

antics nuclis andalusins, i per això aquest 
investigador interpreta –en línia amb el 
que ja havia proposat A. García Sanz (1952: 
101-102)– que el document de 1272 en 
què Jaume Sarroca confirma l’assignació 
d’un raval (ravallo Castillonis Burriane) 
amb tres portes (Guinot, 1991: 339-340, 
núm. 156), no es refereix al nou nucli situat 
al pla sinó al castell i respon a un darrer 
intent de repoblació d’aquest promogut 
per la corona. Contràriament, altres autors 
pensem que aquest raval és del nou nucli 
urbà, que aleshores devia haver ampliat la 
seua superfície (Guichard i Sánchez Adell, 
1984: 360-361).

Les escasses notícies posteriors, de 
1320 i 1326, donant compte de la venda del 
Castelló veyl del sas primer a Jaume Trulló 
i després a Guillem Pedrissa, permeten su-
posar que el lloc es trobava despoblat i mig 
abandonat (De María, 1933).

De 1453 és la primera notícia sobre 
l’ermita de la Magdalena, quan el consell 
municipal sol·licita al bisbe de Tortosa 
gràcies espirituals per a aquells que con-
tribuïen amb llurs almoines a les obres 
de la nova ermita (Revest, 1952: 174, 
192-193). Aleshores s’al·ludeix a la lli-
cència que el bisbe havia donat temps 
enrere per a canviar de lloc la capella de 
Santa Maria Magdalena al Castell Vell, que 
possiblement era la primera església que 
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s’hi havia edificat, així com a l’estat ruïnós 
d’aquest, que es trobava ad terram postra-
tum. Aquest mateix any tenim la primera 
notícia de la presència d’un ermità al cas-
tell, un frare barbut de nom Antoni que dos 
anys abans, per tant el 1451, hi havia co-
mençat a construir una nova església; així 
li ho reconeixen els jurats el 1456 quan li 
diuen “de la qual vos sots stat lo inventor”. 
El municipi es va fer càrrec de l’ermita i ja 
el 1455 va començar a millorar-la amb la 
construcció d’un porxo.

Però no tots els ermitans tenien unes 
intencions de caràcter només espiritual, 
ja que sabem per un document de 1473 
que el Batlle General de València, Honorat 
Mercader, li comunica al de Castelló que 
“fou atorgada licencia de cavar moneda 
o tresor en lo castell de aqueixa vila e en 
tot son terme an Johan, lo ermita de senta 
Magdalena, e an Ramon Canet, vehi de la 
vila de Lucena, e Abrahim Bites, juheu de 
la ihueria de aqueixa vila” (Piles, 1955: 96; 
Magdalena, 1978: 163-164, núm. 28; Arasa 
i Ripollès, 1999: 310-311, 313). Tres anys 
després, el 1476 era ermità Joan Cocorella, 
que per la coincidència onomàstica i la 
proximitat cronològica possiblement era el 
mateix esmentat en el document anterior, 
que es compromet davant el Consell de la 
Vila a construir un estable, reparar la cel·la 
de l’ermità i bastir un retaule.

INTERVENCIONS
El castell de la Magdalena ha estat ob-

jecte d’una ja llarga sèrie d’intervencions 
(Arasa, 2007). La primera notícia que co-
neixem és de Ceán Bermúdez el 1832, que 
esmenta la realització d’excavacions i afe-
geix que “se encontraron sepulcros, basas 
de columnas, cascos de barros saguntinos 
y monedas de emperadores” (Ceán, 1832: 
65). Tot i que és l’única referència d’aques-
tes excavacions, no hi ha raons per a dubtar 
de la versemblança de la notícia, que l’autor 
degué copiar d’alguna altra font fins ara 
desconeguda. Aquesta primera actuació 
degué realitzar-se en el segle XVIII, i tal ve-
gada puga situar-se en el marc de les ini-
ciatives municipals que tenen lloc a l’inici 
de la seua segona meitat per a la millora 
de l’ermita i el seu entorn; potser van estar 
motivades per troballes casuals en el curs 
dels treballs agrícoles, ja que el 1752 l’ajun-
tament arrenda totes les terres de l’ermita 
amb la finalitat de “limpiar los algarrovos 
labrando dicha redonda” (Revest, 1952: 
185, 203). 

Cap al final del segle, el cronista Balbás 
(1892: 20-21 i 443) explica que en març 
de 1885: “Practicando excavaciones en la 
vertiente Sur del cerro de la Magdalena 
varios individuos de la Comisión de Monu-
mentos, descubren una sepultura romana 
con un esqueleto dentro”. No es conserva 
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documentació sobre aquests treballs, però 
el fet que no s’excavara al castell si no als 
seus peus, pot respondre a què hi havia no-
tícies prèvies sobre l’existència de restes 
romanes, ja que és en aquesta zona on el 
pintor J. B. Porcar (1931a: 111; 1948: 33), 
aficionat a l’arqueologia i pioner en els tre-
balls de camp al terme municipal de Caste-
lló, anys després hi va reconèixer i excavar 
una necròpolis romana: “(hi ha) una petita 
zona en la Madalena en la que apareixen 
fragments de dolium i teula romana; algu-
nes d’aquestes teules apareixen en enterra-
ments, encaixant els cadàvers amb aques-
tes teules” (Arasa, 1979: 149; 1999: 141).

Segons sabem per les actes municipals, 
en abril del 1907 l’ajuntament va decidir 
que es plantaren al castell pins procedents 
del Pinar del Grau. El 1910 va aprovar que 
es continuara amb la plantació de pins, afe-
gint “que se ensaye este año el medio de la 
siembra de piñones por si fuese de mayor 
eficàcia este medio de repoblación”. Però els 
pins no devien créixer bé, ja que el 1917 un 
regidor proposava arrancar les garroferes 
que impedien créixer els pins plantats per 
l’ajuntament. Aquests es veuen xicotets en 
les fotografies que daten dels anys 1910-13, 
com les de l’arxiu Huguet que apareixen re-
produïdes al llibre de C. Sarthou (s. a.) so-
bre la província de Castelló, i ja es veuen 
crescuts en les de 1919 de l’arxiu Mas.

En un article sobre les ruïnes del castell 
de la Magdalena publicat a la Revista de Cas-
tellon el 1913, R. Huguet plantejava la pos-
sibilitat de fer “excavaciones, que podrían 
muy bien modificar las anteriores provisio-
nales conclusiones; y además el estudio de 
la propia ermita de la Magdalena” (Huguet, 
1913: 8; 1914: 8). Però sembla que aquesta 
proposta no va tindre èxit.

Cap al 1917-18 l’ajuntament va fer 
unes obres de condicionament del castell 
per a facilitar la visita. D’aquesta manera, 
es va construir un itinerari de pedra pica-
da amb escales que permetia un còmode 
accés fins al punt més elevat del recinte. 
Aquestes obres, per a les quals es va utilit-
zar dinamita, segons es pot veure en algu-
nes empremtes conservades en la roca, van 
comportar la realització d’importants re-
mocions de terra i la destrucció d’una part 
del llenç sud de l’alcassaba amb la cons-
trucció d’un tram d’escala (Grande et al., 
1990: 70-71). Aquest itinerari es veu clara-
ment en les fotografies de l’any 1919 con-
servades a l’arxiu Mas (figura 1), on sem-
bla recent acabat, i encara era visible fins 
a l’inici de les darreres obres d’excavació i 
consolidació. Possiblement es tracta de les 
obres que esmenta F. Esteve, dirigides per 
l’arquitecte F. Tomás Traver, en el curs de 
les quals es va trobar un tresor format per 
unes 40 monedes andalusines de plata o 
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dírhams (figura 2). Amb els anys F. Esteve 
en va adquirir set de diferents seques, de 
les quals l’encunyació més moderna era de 
Dénia de l’any 1190 (Esteve, 1990: 28 i 55; 
Llorens et al., 1997: 54).

Després d’algunes dècades sense acti-
vitat, en acabar les festes de la Magdalena 
del 1950, i considerant que l’any següent 
era l’aniversari del trasllat de la població 

des del castell fins al seu emplaçament 
actual, la Junta Central de Festes va plan-
tejar la necessitat de realitzar “estudios 
formales de tipo arqueológico en el cerro 
de la Magdalena”.  Així, entre els mesos 
d’octubre i novembre del 1950 van co-
mençar unes actuacions dirigides per E. 
Codina i J. B. Porcar –aleshores Comissari 
Provincial d’Excavacions Arqueològiques– 

Figura 1. Fotografia del 1919 on es veuen els accessos recent construïts. Arxiu Mas (Diputació de Castelló).
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que es van prolongar fins al 1952, de les 
quals no es conserven informes ni publi-
cacions que permeten conèixer l’abast i 
els resultats dels treballs. Només alguns 
autors com G. Puerto (1951), F. Esteve 
(1952: 151) i Á. Sánchez Gozalbo (1952) 
en donen notícia. Les actuacions realitza-
des van ser de tres tipus: excavació, conso-
lidació i restauració. Així, es van recalçar 
les torres del primer recinte i alguns trams 
de muralla que amenaçaven ruïna i es va 
picar el pòrtic, deixant a la vista les pedres 
dels brancals i de l’arc.

Aleshores també degueren realitzar-se 
altres obres de condicionament a l’ermita, 
com la construcció del tercer balcó de la 
sala principal, que no apareix en fotogra-
fies del primer terç de segle, així com una 
inscripció commemorativa en la roca que 
encara es conserva. Possiblement és també 
en aquests anys quan J. B. Porcar va exca-
var algunes de les tombes romanes con-
servades als peus del castell, que només 
coneixem per algunes fotografies (figures 
3 i 4). Per acabar, G. Puerto (1951) llança-
va una proposta que –malgrat el temps 
transcorregut– l’ajuntament no ha fet mai 
completament seua: “Quizás entonces 
nuestra Ciudad pueda gloriarse con una 
sala de museo, que recoja los objetos en-
contrados y los que irán apareciendo con 
la prosecución de las excavaciones (…)”. El 

mateix G. Puerto va publicar anys després 
una carta de C. Fabra, aleshores alcalde 
de Castelló, amb data del 22 de desembre 
del 1950, agraint a J. B. Porcar els treballs 
realitzats a la Magdalena durant els mesos 
d’octubre i novembre en col·laboració amb 
E. Codina, anunciant-li la formació d’un 
museu local del qual seria inici la col·lecció 
d’objectes trobats en les excavacions 
(Puerto, 1964: 163).

Pel que fa a les excavacions, es van rea-
litzar en la zona NE de l’Alcassaba, davant 
la poterna que mira a la “Sang del Moro”, 
on es van extraure un centenar de metres 
cúbics de terra (figures 5 i 6). En el seu tre-
ball sobre la Redonda de la Magdalena, Á. 
Sánchez Gozalbo (1952: 131) dóna notícia 
de la troballa, en la campanya del 1951, de 
“parte de la conducción y balsa, con otros 
interesantes y valiosos restos que podrán 
fijar una cronología de todo el poblado y de 
las estaciones próximas”. 

Figura 2. Dírham del tresor de moneda andalusina
trobat al Castell de la Magdalena (Esteve, 1990).
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El 1976 i 1978, un equip dirigit per 
A. Bazzana, professor de la Universitat de 
Lyon II, en col·laboració amb la Societat 
Castellonenca de Cultura i el Servei d’In-
vestigació Arqueològica i Prehistòrica 
de la Diputació de Castelló, hi va realit-
zar sengles campanyes d’excavacions. Els 

investigadors francesos es van plantejar, en 
aquestes campanyes, fer un alçament to-
pogràfic del castell; netejar els sectors ex-
cavats i reprendre llur excavació; obrir un 
sondeig en nivells encara intactes; analitzar 
el material recuperat en les excavacions an-
teriors i conservat al Museu de Belles Arts 

Figures 3 i 4. Fotografia de les excavacions realitzades per J. B. Porcar a la necròpolis romana
situada als peus del castell de la Magdalena. Arxiu del Museu de Belles Arts de Castelló.
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de Castelló, el que va fer Y. Montmessin 
(1977); explorar les zones encara intactes 
per tal de jutjar la importància del jaciment 
i orientar els futurs treballs; i realitzar l’es-
tudi arquitectònic i arqueològic dels vesti-
gis existents en alçat. Dels resultats de la 
campanya del 1976 es va publicar un avanç 
i de la del 1978 una breu notícia (Bazzana, 
1977 i 1979; Bazzana i Guichard, 1977: 
333-334), però la memòria definitiva de les 
excavacions no ha vist la llum.

Després d’anys d’incúria i abandona-
ment, l’any 1988 la situació d’algunes parts 
de les fortificacions eren preocupants, i les 
denúncies en la premsa van generar un 
moviment ciutadà que demanava inter-
vencions. Aleshores, el 1988-89 l’ajunta-
ment encapçalat per l’alcalde D. Gozalbo va 
realitzar obres de consolidació en alguns 
murs del castell que amenaçaven ruïna, 
i l’any 1991 va refer tota la coberta de la 
sala del menjador que havia caigut par-
cialment alguns mesos abans. En aquesta 
situació de degradació del conjunt històric, 
l’any 1990 l’ajuntament va encarregar un 
estudi preliminar sobre el castell i l’ermi-
ta que havia de servir de base per als tre-
balls posteriors a un equip format per dos 
arquitectes, F. Grande i I. Gil-Mascarell, un 
arqueòleg, que signa aquest treball, i un 
topògraf, M. Masip (Grande et al., 1990). 
Aleshores es van analitzar acuradament 

tots els vestigis antics visibles, es va realit-
zar un primer alçament topogràfic del jaci-
ment, que ha anat completant-se amb les 
intervencions posteriors, i se’n va calcular 
una superfície mínima aproximada per als 
tres recintes d’un 11.000 m2, i també es va 
plantejar l’existència d’una torre albarrana 
en un penyal situat a la vora del camí al SE 
del castell.

Figura 5. Excavacions del 1950 (Puerto, 1951).
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L’any 1996 la Conselleria de Cultura va 
aprovar el tancament de la part del castell 
corresponent de manera aproximada als 
dos primers recintes, amb una tanca me-
tàl·lica que és la mateixa que encara per-
dura. El 1997 l’ajuntament va promoure 
l’excavació del castell, sense comptar amb 
l’equip que havia redactat l’esmentat estu-
di previ ni haver redactat un Pla Director 
dels treballs. La documentació prepara-
tòria d’aquest nou projecte d’excavació és 
molt escassa i pobra, i remet a l’anterior 
estudi previ. El procediment emprat va 
ser el d’una Escola Taller amb un Mòdul 
d’Arqueologia i Restauració dirigit per J. M. 
Llorens (s. a.) que, al llarg de tres edicions 
i fins al 2002, en diverses campanyes va 
excavar algunes zones del castell, i va fer un 
sondeig a  l’interior de l’ermita on es van 

trobar les despulles d’un nadó (Villalaín et 
al., 1999).

Paral·lelament, tècnics en restaura-
ció van treballar a l’interior de l’ermita en 
l’estudi i consolidació de la pintura mural. 
En els primers anys les excavacions es van 
desenvolupar amb escassos mitjans a cau-
sa de la nul·la implicació municipal, segons 
es pot llegir en l’informe de l’arqueòleg 
inspector de la conselleria de cultura del 
1998, que també denunciava la falta d’un 
pla d’actuació que incloguera la restauració 
de les ruïnes. La documentació derivada 
d’aquestes campanyes és molt incomple-
ta, tant els informes com la planimetria, i 
no hi ha dipositades veritables memòries 
científiques. En gener del 2001 un nou in-
forme de l’arqueòleg inspector valorava 
molt negativament les actuacions realitza-
des. Aleshores es va produir un canvi en la 
direcció arqueològica en l’Escola Taller, que 
va passar a J. Benedito, i es van renovar els 
permisos d’excavació fins al 2002, quan es 
va fer la darrera campanya. D’aquestes ex-
cavacions s’han publicat alguns treballs de 
caràcter divulgatiu (Llorens, 2000; Benedi-
to, 2008; Benedito i Llorens, 2009-10).

De manera paral·lela, l’any 1999 la 
Conselleria de Cultura va encarregar a 
l’arquitecte I. Gil-Mascarell la redacció del 
Pla Director de Restauració del castell, 
que es va aprovar el 2004 i establia una 

Figura 6: Mostra de les ceràmiques trobades
a les excavacions del 1950 (Puerto, 1951).
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sèrie de fases de treball que havien de cul-
minar amb la posada en valor del castell. 
Seguint aquest pla, i fins al present, s’han 
succeït quatre campanyes d’excavació 
i restauració de murs amb importants 
inversions i uns bons resultats. Els treballs 
van començar el 2005, amb la considera-
ció d’emergència, i han continuat el 2006, 
2010 i 2015-16. El finançament d’aquests 
treballs ha corregut de manera exclusiva a 
càrrec de la Generalitat. En gener de 2017 
començà la que serà la darrera campanya 
d’excavació i restauració de les programa-
des en el marc del Pla Director, ara –per 
primera vegada– finançada íntegrament 
per l’ajuntament.

INTERPRETACIONS
La primera qüestió d’índole interpreta-

tiva té la seua base en la toponímia, ja que 
les fonts utilitzen dos topònims, Castilion i 
Khadrel/Hadrel, per a referir-se a un cas-
tell o castrum; aquest comparteix el segon 
topònim amb una vila que apareix en la 
documentació des del 1178 (castrum vel 
villam de Khadrel); i a més a més hi ha una 
alqueria amb aquest mateix topònim que 
hem adaptat al nostre parlar com Fadrell. 
Aquest topònim el citen tant les fonts an-
dalusines –al-Idrīsī cap a la meitat d’aquest 
mateix segle– com cristianes pocs anys des-
prés. Aquestes referències han donat peu a 

diferents explicacions, com ara la de M. Betí 
(1926: 37-38), per a qui el castrum seria el 
castell de la Magdalena i la vila seria l’alque-
ria de Fadrell, que és la primera esmentada 
per la documentació cristiana: “Luego lo 
que ha dado nombre al distrito o territorio, 
es el castillo o fortaleza de la Magdalena, 
distinguida con el sobrenombre de Fadrell, 
porque así se llamaba la alquería o poblado 
más importante de sus términos genera-
les”; i la de V. Forcada (1982) que situa els 
dos elements (castell i vila) al mateix lloc 
de Fadrell, i consegüentment suposa l’exis-
tència ací d’un altra fortificació diferent del 
castell de la Magdalena.

D’altra banda, com el mateix M. Betí 
(1926: 31) explicava: “En la parte del me-
diodía (se ven) restos y vestigios de edi-
ficaciones sencillas y ordenadas (…). Es, 
pues, innegable que hubo allí un poblado”. 
En efecte, la recerca arqueològica al castell 
ha permès comprovar la presència d’una 
sèrie d’edificacions al vessant S-SE que 
corresponen de manera indubtable a una 
petita aglomeració o vila desenvolupada 
al seu recer, de manera que aquesta po-
dria ser la vila esmentada pels documents 
i tots dos (castell i vila) es trobarien al 
mateix lloc i serien designats amb el ma-
teix topònim. Però també es pot pensar 
que en la referència al castell ja quedava 
inclòs el raval que s’havia desenvolupat a 
la vora, i que la vila era en realitat un nucli 
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de població diferenciat, possiblement l’al-
queria on se celebrava el mercat setmanal. 
No podem saber per què un mateix topò-
nim s’utilitzava per a denominar el castell 
i una alqueria separada 8,7 km en línia 
recta d’aquest, però el que primer apa-
reix en la documentació designat amb un 
topònim que no deixa de ser més que un 
genèric (qastilyún) és el que va acabar de-
signant a la nova població cristiana. Possi-
blement l’alqueria de Fadrell tenia alguna 
importància especial perquè era el lloc del 
mercat i per això va acabar donant nom al 
territori, però aquesta és una qüestió que 
no podem confirmar. 

J. Sánchez Adell (1990: 292), a qui se-
gueix J. J. Ferrer (2005: 233), també pen-
sava que el castell seria el de la Magdale-
na, però basant-se en les referències a una 
Vilavella que figuren en el Llibre de vàlues 
de la peita en els anys 1398 i 1468, va 
plantejar que la vila podia estar apartada 
d’aquell i trobar-se en un lloc pròxim com 
la font de la Reina. Aquesta hipòtesi troba 
suport en una frase de Martí de Viciana 
(1564: 146) sobre aquest paratge, on diu 
que hi havia “muchos edificios arruina-
dos que en otro tiempo fueron de harta 
importancia”, i com havia fet pocs anys 
abans el cronista P. A. Beuter, hi situava un 
campament dels cartaginesos en el curs 
de la segona guerra púnica. L’arqueologia 
ha confirmat l’ocupació de la font de la 

Reina amb la troballa de restes que poden 
datar-se des de la Prehistòria fins al perío-
de andalusí (Porcar, 1931b; Arasa, 1979: 
130, 146, 151), un fet normal si tenim en 
compte que es tracta d’una important deu. 
El cas d’aquesta font és de gran interès 
perquè es tracta d’una galeria artificial per 
a la captació d’un corrent subterrani d’ai-
gua, el que s’anomena en àrab un qanat 
(Rosselló, 1969: 20; Antequera i Iranzo, 
2006: 56, 224). Així, encara que la font de 
la Reina estigué ocupada en aquest perío-
de, aquesta interpretació amb un castell i 
la seua vila tan apartades (1,6 km) no res-
pon al model més freqüent que podem tro-
bar en el poblament andalusí, i més en els 
casos com aquest que el castell es troba en 
un lloc accessible i no molt enlairat.

Segons M. de Viciana aquesta font era 
coneguda antigament amb el topònim Cas-
tàlia, el mateix hidrònim que tenia la situa-
da als peus del Parnàs, al santuari d’Apol·lo 
a Delfos, i del seu topònim derivaria el de 
Castelló. És, per tant, el primer autor que 
publica l’assimilació del topònim de la ciu-
tat amb el de la font. El següent pas el va do-
nar el cronista G. Escolano (1611: 595-596), 
seguint altres estudiosos anteriors, en 
relacionar aquest topònim amb el d’una 
població anomenada Kartalías que cita el 
geògraf grec Estrabó al sud de l’Ebre en 
temps de l’emperador August (Arasa, 1979: 
125; Arasa, 2001: 63; Ferrer, 2001 i 2005: 
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227-232), quan és palès que la seua arrel és 
molt diferent i ambdós topònims no tenen 
res a veure. No cal dir que aquesta identifi-
cació va ser molt ben acollida per l’erudi-
ció local, ja que donava un origen grec a la 
ciutat de Castelló. Tanmateix, l’assimilació 
amb l’hidrònim Castàlia és la que finalment 
ha arrelat, i des de principis del segle XVIII 
quan la recull el primer cronista local Josep 
Llorens de Clavell, s’ha mantingut fins al se-
gle XX donant peu a l’ús d’aquesta mena de 
neotopònim clàssic que s’ha aplicat a llocs 
tan curiosos com el camp de futbol de la 
ciutat, un club de natació, etc.

Si bé el castell i l’ermita de la Magda-
lena han estat presents freqüentment en 
la premsa local des de principis del segle 
XX (Sarthou, 1911), una mostra de l’in-
terès erudit per l’origen de la ciutat el te-
nim en la polèmica que va provocar en la 
premsa castellonenca l’esmentat article de 
R. Huguet publicat l’any 1913 a la Revista 
de Castellón, en la qual van intervenir diver-
sos estudiosos (Peris, 1915). Entre altres 
consideracions, sobre el castell, R. Huguet 
assenyalava la possible existència d’una 
primera fortificació andalusina, anterior a 
l’actualment visible, i també entre les ruï-
nes d’aquesta d’algunes parts que podrien 
ser més modernes.

Pocs anys més tard, el pintor J. B. Por-
car va prospectar la Magdalena i els seus 

voltants localitzant diversos jaciments que 
van ser ocupats en el Neolític (la cova de 
la Seda), el Calcolític (possiblement a les 
Serretes), l’edat del Bronze (el maset de Boi-
ra i el tossalet del Castell) i, en aquest darrer, 
restes del període ibèric al cim i de l’època 
romana als peus. Tant en les prospeccions, 
com sobretot en les darreres excavacions, 
s’han trobat importants quantitats de cerà-
mica ibèrica i també en menor quantitat de 
ceràmica grega dels segles V-IV i itàlica del 
segle II aC que confirmen la importància 
d’aquesta ocupació (Arasa, 2001: 102-103; 
Járrega, 2010: 41). No s’han trobat, però, 
restes d’una ocupació tardoromana que 
permeta atribuir al topònim Castelló un ori-
gen en aquesta època (Ferrer, 2005: 233).

J. B. Porcar va alçar un primer plànol 
del castell i plantejava per primera vegada 
l’existència de tres recintes i d’importants 
vestigis de població (figura 7). El tercer re-
cinte, el més extens de tots, el descriu com 
un raval o poblat civil oriental al cara-sol. 
Les restes de construccions que fins i tot 
pareix que s’estenen per fora d’aquest ter-
cer recinte es veuen en les fotografies de 
primeries de segle, i en el treball de 1990 
se’n va identificar en un nombre mínim 
de cinc edificacions diferents. També par-
la d’una conducció feta de tubs de cerà-
mica (cadufs) que descobrien llaurant els 
treballadors de l’antic mas de Torres o de 
Rambla i que vindria de la font de la Salut 
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(Porcar 1931a: 113; Forcada, 1982: 28-31), 
de la qual no tenim més evidències.

Anys més tard, el 1952 F. Esteve va 
publicar una interessant notícia que con-
firmava totes les donades per J.B. Porcar: 
la troballa de ceràmica ibèrica, romana i 

sepultures romanes d’inhumació amb teu-
les (Esteve, 1952: 150; Arasa, 1995: 739-
740; Járrega, 2010: 131-133; Ferrer et al., 
2016: 183-184).

D’altra banda, les notícies orals han per-
mès conèixer algunes troballes efectuades 

Figura 7. Plànol del Castell de la Magdalena segons J. B. Porcar (1931a).
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en antigues transformacions agrícoles, com 
la necròpolis trobada en arrabassar la finca 
situada a la vora del camí de la Pedrera cap 
als anys 1922-24, o les sitges trobades a 
prop del camí de servei de l’autopista. En-
cara en el Projecte de Restauració ambien-
tal del 2009 es van trobar restes humanes 
corresponents possiblement a dues ne-
cròpolis que no van continuar excavant-se. 
Cal dir que aquestes obres van començar 
sense el permís de cultura i van ser atura-
des de manera fulminant.

En síntesi, si tenim en compte algunes 
de les dades històriques i les conclusions 
generals que poden deduir-se de les exca-
vacions arqueològiques fins ara realitza-
des, podem dir que cap al final del segle XI 
existia un castell, potser de l’època dels reg-
nes de Taifa i amb una funció de vigilància 
sobre el camí litoral, que va ser ocupat per 
tropes aragoneses entre els anys 1099 i 
1103. Però no sabem res de la seua planta 
i extensió. Tal vegada l’ocultació monetària 
de què ens dóna notícia F. Esteve puga rela-
cionar-se amb aquest fet.

Amb posterioritat, a partir del segon 
quart del segle XII, l’administració almorà-
vit va posar en marxa una política de cons-
truccions militars. Les incursions caste-
llanes i aragoneses havien manifestat la 
feblesa de les defenses de Xarq al-Andalus. 
I el 1148, sota el regnat d’Ibn Mardanix, 

natural de Peníscola, el rei Llop dels cris-
tians, Ramon Berenguer IV va conquerir 
Tortosa. La pressió cada vegada més forta 
dels exèrcits cristians va obligar a construir 
nous castells i torres defensives. En aquest 
context d’inseguretat cal situar la construc-
ció del segon i definitiu castell de la Magda-
lena, potser amb la reorganització territo-
rial que va posar en marxa l’administració 
almohade a partir del 1172. És aquest el 
castell que, amb algunes reformes poste-
riors, ha arribat fins als nostres dies.

CONSIDERACIONS FINALS
Després d’aquest breu repàs per la 

història i les intervencions realitzades al 
castell de la Magdalena, és el moment de 
fer una recapitulació valorant el que s’ha 
fet fins ara des d’una perspectiva crítica 
però constructiva. En general, cal dir que 
les excavacions i la consolidació-recreixe-
ment de les ruïnes amb l’objectiu d’atu-
rar-ne la degradació, dignificar el jaciment 
i preparar-lo per a la visita, són les apro-
piades –encara que no les úniques– que 
calia desenvolupar en un jaciment de les 
característiques del nostre castell. Efec-
tivament, s’ha avançat molt en les exca-
vacions que R. Huguet demanava el 1913, 
però no gens en la proposta formulada per 
G. Puerto l’any 1951 de creació d’un mu-
seu local que havia de reunir les troballes 
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arqueològiques recuperades en les excava-
cions. Aquest projecte, malauradament, no 
ha arribat a materialitzar-se i a hores d’ara 
Castelló no compta amb un espai museístic 
propi on s’explique la història de la ciutat 
i s’exposen els elements més representa-
tius del nostre patrimoni cultural. No ens 
faltava documentació, però en els darrers 
anys la recerca ha avançat prou i avui po-
dem oferir seqüències més completes del 
passat del nostre terme municipal. Aquest 
Museu d’Història de Castelló pot reunir una 
mostra dels materials arqueològics recu-
perats en els conjunts arqueològics millor 
coneguts del terme municipal, que avui són 
la vil·la romana de Vinamargo i el mateix 
castell de la Magdalena.

Pel que fa a les excavacions al castell, si 
considerem únicament les realitzades en 
els darrers 30 anys, podem veure que es 
caracteritzen per la seua discontinuïtat i 
diversitat de plantejaments, amb tres fases 
consecutives en què la direcció i la forma 
de treballar han anat canviant. Les prime-
res (1976-78) van estar dirigides per un 
equip d’investigadors francesos i no van 
tindre continuïtat. Les segones, entre 1997 
i 2002, van ser realitzades per una Escola 
Taller que –amb problemes de mitjans i 
direcció– no va resultar la fórmula més 
adequada. Les terceres, que van començar 
l’any 2005, segueixen un pla director, han 
estat realitzades amb una metodologia 

rigorosa i han estat finançades íntegrament 
per la Conselleria de Cultura, malgrat que 
els equips de treball també han canviat.

Sobre les intervencions realitzades en 
les dues darreres dècades, corresponents 
a la segona i tercera fase, podem fer una 
sèrie de consideracions. En primer lloc 
cal destacar que l’ajuntament –en l’ante-
rior etapa política– a penes es va implicar 
en els treballs, que van ser finançats per la 
Generalitat. Aquesta actitud resulta no so-
lament incomprensible per la importància 
del castell i l’ermita de la Magdalena en les 
tradicions i festivitats locals, sinó també 
difícil de justificar perquè el municipi és el 
propietari del castell i la Llei de Patrimoni 
Cultural Valencià determina molt clarament 
la responsabilitat dels ajuntaments en la 
tutela efectiva del Patrimoni Arqueològic. 
A pesar d’aquesta inhibició financera i tèc-
nica, l’ajuntament va intentar capitalitzar 
mediàticament els treballs, i fins i tot algu-
na troballa destacada.

Al llarg d’aquests 19 anys han passat 
un total de 4 arqueòlegs al davant dels tre-
balls, i no hi ha hagut una continuïtat en la 
direcció tècnica de les excavacions. A més 
a més, com hem vist, la documentació de 
les primeres campanyes és escassa. Només 
en les darreres campanyes s’han redactat 
memòries amb inventari i classificació dels 
materials.
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No hi ha hagut fins ara, per part de 
l’administració local, un interès efectiu per 
promoure l’estudi de les restes recupera-
des al llarg d’aquestes nombroses i exten-
ses campanyes d’excavació. Els treballs es 
contracten com si foren els propis d’una 
obra i no una recerca científica, i per tant 
no contemplen el finançament dels estudis 
necessaris per a assolir els objectius propis 
d’un projecte d’aquesta mena. Aquest és 
un dels grans reptes que queden pendents: 
processar aquest gran volum d’informació 
recuperada en les excavacions i donar-la a 

conèixer, tant en el plànol científic amb les 
corresponents publicacions especialitza-
des, com en el de la divulgació. Encara és 
molta la feina que resta per fer.

En aquest nou temps polític, la corpo-
ració ha canviat completament la seua acti-
tud i s’ha implicat en el coneixement i con-
servació del Patrimoni Arqueològic de la 
ciutat i del seu terme municipal, i en parti-
cular del castell de la Magdalena, posant els 
mitjans per a complir les obligacions que la 
llei li encomana. No sols és un temps per a 
l’esperança, ho és també per al treball.

El castell de La Magdalena. Una visió des de la historiografia
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