
 

A això va contribuir que la població 

tinguera un corral de bous, que era un 

terreny destinat exclusivament a pastura. 

Posseir un corral era una distinció i un dret 

reial que Algemesí gaudia des de l’època 

medieval. Quan s’arrendaba a ramaders de 

boví, se’ls exigia, a més del pagament del 

preu del arrendament i el compliment del 

proveïment de carn, que deixaren alguns 

animals per a córrer-los en les festes. 

Els animals entraven pels carrers d’Algemesí 

fins la plaça Major, on es muntaven 

plataformes rudimentàries per a poder vore 

l’espectacle, primer amb carros i troncs de 

morera, i més tard amb graderies que 

donaren lloc a la plaça que hui coneixem. 

La festa naixgué del poble, i amb la seua 

participació es modelà i va creixer.  

 

 

 

festa de la Mare de Déu de la Salut, en honor 

a la qual es celebren els balls de la 

Muixeranga, Bastonets, Carxofa, Arquets, 

Pastoretes, Bolero i tornejants. Una rica 

desfilada, solemne i formal per els carrers de la 

ciutat que agraïa l’arrivada del temps de 

sembra i recollida dels productes agrícoles. La 

processó de la Mare de Déu de la Salut és la 

festa que precedeix a la Setmana de Bous. 

 

Una festa ancestral 

 
Encara que les primeres noticies taurines que 

es conserven en l’Arxiu Municipal d’Algemesí 

daten del 1643, és segur que es celebraven 

festes amb bous des de molt abans. 
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La plaça és la senyal d’identitat de la 

Setmana de Bous d’Algemesí, és l’orgull d’un 

poble que la sent com a pròpia, és el 

estàndard que fa única una fira singular. 

Muntar la plaça és l’argument de la festa. La 

força de la tradició imposa i obliga a seguir 

alçant, any rere any, cada mes de setembre 

un monument únic d’arquitectura i 

enginyeria popular. 

Les primeres noticies taurines que es 

conserven en l’Arxiu Municipal d’Algemesí 

són de l’any 1643. 

Al llarg dels segles, i des de que en 1574 va 

aconseguir la independència com a vil·la, 

Algemesí ha sabut mantindre sense 

deteriorament unes costums singulars i molt 

pròpies, entre les que destaquen els bous i la  
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De fet, la forma rectangular i la manera de 

muntar la plaça de bous és fruit de 

l’arquitectura popular. 

   

 

 

 

Tot i aixó, Algemesí no s’ha privat de la 

contractació puntual d’alguns dels millors 

matadors de bous dels últims temps, així com de 

les figures del toreig a cavall més significatives.  
 

 

 

Una organització peculiar 

 
En l’actualitat la plaça es construeix gràcies al 

muntatge de vint-i-nou cadafals. Vint-i-nou 

peces adjudicades a través d’una subhasta 

anual en la que intervenen totes les penyes 

que pretenen optar a lloc i que, després 

d’aconseguir el seu propòsit, deuen 

encarregar-se no sols del muntatge, sino 

també de la venda de les entrades 

corresponents. 

 

El resultat econòmic final de la subhasta 

constitueix el pressupost per a confeccionar 

els cartells dels nou dies de Fira i altres 

espectacles que es desenvoluparan, tot aixó 

organitzat per una Comissió Taurina formada 

per un membre de cada cadafal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una plaça única 

La plaça és un exercici metafísic de 

compensació de forces, d’equilibri i al mateix 

temps de robustesa i seguretat. Fusta, claus i 

cordatge: no hi ha més. 

Cada 9 de setembre, una vegada finalitzada 

la festa de la Mare de Déu de la Salut, la 

plaça Major s’ompli amb les fustes que les 

penyes utilitzaran per a elevar una plaça de 

bous amb capacitat per a quasi 5.000 

espectadors que quedarà totalment muntada 

en el plaç aproximat de deu dies, disposta per 

a albergar la fira de jonegades més antiga i 

important del món. 

 

Queda constatat que ja a mitjans del segle XIX 

la contractació de toreros era habitual en 

Algemesí. Pareix evident, per tant, que ens 

trobem davant d¡una de les fires més antigues 

del panorama taurí mundial, i els seus cartells, 

això sí, anunciaren des de sempre i 

pràcticament en exclusiva, els noms més 

importants del escalafó de joneguers. És per 

aixó que Algemesí ha constituït un referent per 

a les joves promeses del toreig, i un triomf en la 

seua plaça ha significat un aval per a la seua 

carrera. 

 

 

 

Més que bous  

L’ambient taurí es viu en Algemesí les vint-i-

quatre hores de cadascun dels dies de fira. A 

les huit del matí comença el ‘encierro’, 

reminiscència de la immemorial entrada de 

bous des del corral, on els més valents tenen 

l’oportunitat de córrer al llarg d’un trajecte 

d’uns 400 metres al costat dels animals que se 

torejaran per la vesprada. La bona 

gastronomia se dona cita en el parc de la 

població. Allí cada penya munta la seua 

‘caseta’ per a organitzar dinars i sopars durant 

totes les festes. 

 



 


