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EXPEDIENT: Etnologia 1988/15
ASSUMPTE: Col.locació d'una reixa al campanar per evitar accidents

LOCALITAT: Alfara del Patriarca
INTERESSATS:

El Dr. FRANCESC LLOP i BAYO, Técnic d'Etnologia del Servei del Patrimoni Cultural 
Moble,

I N F O R M A
sobre la petició de permís per instal.lar una reixa al campanar d'Alfara del Patriarca per evitar 
accidents per la caiguda de batalls.

Aquest informe completa un altre el.laborat per nosaltres en 28 de juliol en el qual 
negavem la necessitat d'instal.lar l'esmentada reixa.

Alguns dies més tard ens feen arribar la còpia d'un obscur certificat de Industrias 
Manclús, de València, en el qual no acaben de garantir els seus productes i que recomana 
aixímateix l'instal.lació de la reixa a la torre. (veure fotocòpia anexa)

El passat 26 de setembre varem realitzar una inspecció de la fàbrica de campanes de 
Gabriel RIVERA, a Montehermoso (Extremadura), que està realitzant les campanes per a la 
parròquia de Cheste.

Profitant el viatge demanàrem informació sobre batalls. El fonedor estava d'acord amb 
nosaltres que l'electrificació, que suposa sovint la mnodificació dels eixos de les campanes, 
abans rectes i ara trencats, és causa del trencament més usual de batalls. El model normal, que 
ells realitzen a la forja, sol donar bons resultats, però també acaba trencant-se, amb una 
frequència molt menor que els d'altres fonedors.

No obstant ells son capaços de fabricar un batall rectificat i forjat de manera que 
asseguren que no es trenca (veure foto anexa). El preu d'aquest batall, una mica més car que els 
normals, estaria entorn a les 25000 pta i els fonedors es responsabilitzen de que no haurà 
trencament al menys en els 10 anys de la garantia que sol acompanyar a tots aquests productes.

Açò és tot el que tinc l'honor d'informar a V.I. qui no obstant resoldrà com més convinga.

València, 1 de octubre de 1988
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