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1. Introducció

Parlar de campanes és parlar de la més alta música col·lectiva de les nostres

ciutats i  pobles,  una veu que durant segles ha marcat el  ritme de vida de

desenes de generacions i que en part encara ho fa. Formen part del nostre

paisatge sonor des del segle XIII, ja que sabem que amb Jaume I arribaren a

les nostres terres les primeres campanes.

Com hem dit,  són la més alta música comunitària. No sols serveixen per a

tocar  a  missa,  com  s'ha  pensat  des  de  la  segona  meitat  del  segle  XX.

Tradicionalment les campanes han marcat les jornades festives o els moments

de tristor i alegria, han protegit a la comunitat front a perills climàtics, a més

han servit per a funcions tan útils com organitzar el sistema de regs. És més,

en alguns pobles del Camp de Morvedre fins no fa molt una de les campanes

marcava les tandes de regar els camps.

Els campanars són el mitjà pel qual el so de les campanes compleix la finalitat

assignada.  D'aquesta  forma  la  torre  està  adaptada  als  tocs  de  campanes,

funcionant com a caixa de ressonància i altaveu.

Els  valencians  som  pioners  en  la  recuperació  de  les  campanes  i  de  les

instal·lacions tradicionals. Les mecanitzacions dels tocs, iniciades en la segona

meitat del segle XX causaren la destrucció sistemàtica de centenars de truges

de  fusta  i  tots  els  elements  necessaris  per  fer  sonar  les  campanes.  A  les

empreses poc els importava si mecanitzaven una campana a València, Morella,

Calatayud o Toledo; a tots els llocs ho veien de la mateixa forma. Les truges

valencianes es veren suplantades per altres de ferro, cada empresa amb el seu

model característic. Afortunadament des de la dècada dels 90 del  segle XX

hem impulsat un model de restauració que no sols permet recuperar les truges

de fusta al estil tradicional valencià, si no que a més podem mecanitzar-les

amb motors que permeten tocar manualment les campanes.
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2. Les campanes de Mislata, una veu secular viva.

Mislata  compta  amb  un  total  de  quinze  campanes,  repartides  entre  les

Parròquies  de la  Mare de Déu dels  Àngels,  Sant  Miquel  de Soternes,  Sant

Francesc i l'Església del Sagrat Cor de Jesús.

Especialment  important  és  el

conjunt de la Parròquia dels Àngels.

La  dilatada  presència  de  la

comunitat parroquial a Mislata té en

les seues campanes un dels millors

exponents.  Resulta  interessant  el

fet  de  que s'ha  conservat  el  nom

popular de les campanes. Eren com

una  persona  més  de  la  societat:

compten amb un nom oficial, però

la gent ha tingut el gust de batejar-

les  amb  un  altre,  més  fàcil  per

identificar-les (com si foren d'un veí

més  del  poble).  D'aquesta  forma

trobem de major a menor: "la de la

Plaça",  "la  de  València",  "la  de

Quart"  i  "la  del  Riu".  El  nom  de

cada campana està fixat per la orientació geogràfica (a la Plaça, a la ciutat de

València, a Quart de Poblet i al riu Túria). El campanar té una quarta campana,

la Senyalera.  Rep el  seu nom perquè servia per avidar als  campaners que

estaven a la torre per a tocar en determinats moments durant les celebracions

religioses.

La de València és la campana de major valor històric per al poble. Aparentment

no compta amb data ni indica l'autor, però si mirem amb detall les inscripcions
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i imatges que té advertirem el seu valor històric. La campana compta amb un

Sant Miquel, un Calvari i una Mare de Déu; a més de sanefes i un cordó amb la

inscripció: "AVE MARIA". Aquests elements remeten a les campanes que va fer

entre  finals  del  segle  XVI  i  principis  del  XVII  el  campaner  de  la  ciutat  de

València Miquel de Vielsa. Altres dos campanes foses per ell: el Manuel de la

Catedral de València i la Maria d'Albalat de la Ribera; presenten els mateixos

elements, així com la lletra amb la que conformen les decoracions. La campana

de Mislata sembla ser de principis del segle XVII, datada actualment entorn a

1620.

Aquesta no és l'única joia del a torre. La campana de Quart va ser fosa en l'any

1798, per un campaner desconegut. Té una inscripció en llatí, molt semblant a

la de València: "AVE MARIA GRATIA PLENA". Aquesta la podem traduir com:

"ET SALUDE MARIA, PLENA DE GRÀCIA". Correspon a les primeres paraules de

l'Ave Maria,  l'oració més popular de les dirigides a la Mare de Déu. El  seu

origen es troba al passatge de la Anunciació, quan l'arcàngel Sant Gabriel va

anunciar  a  la  Mare  de  Déu  la  concepció  de  Crist.  Darrere  d'aquestes

inscripcions podem intuir una intenció: la campana amb la seua veu recorda

constantment l'encarnació de Crist.  A l'interior de la Sala de les Campanes

trobem  una  campaneta,  denominada  el  Simbolet.  Aquesta  servia  per

coordinava els tocs de les campanes amb les celebracions que tenien lloc a
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La  de  València.  Miquel  de
VIELSA (atribuït). 1620ca

  La de Quart. Anònim. 1798  El Simbolet. Anònim. 1750ca



l'interior de l'Església, sempre que fora necessari acompanyar l'acte amb els

tocs.

Sabem  que  abans  de  la  Guerra  Civil  (1936-1939)  hi  havia  una  tercera

campana, més gran que les anteriors. Al poc començar el conflicte, les tres

campanes es tiraren des de dalt del campanar, trencant-se la Major al impactar

contra el terra. Afortunadament les altres dos campanes resistiren el colp i es

guardaren a la Casa Gran fins que acabà la Guerra.

En l'any 1942 arribaren les noves campanes: l'actual campana major, dedicada

al  Santíssim Sacrament (la de la Plaça) i  una més xicoteta que les  altres,

dedicada a la Mare de Déu dels Àngels (la del Riu). L'autor dels bronzes va ser

Manuel Roses Vidal, que tenia una indústria fonedora al Grau de València. La

del Riu es va badar en 1970 i la foneria Roses d'Atzeneta d'Albaida la va fer

nova.

La  torre  conserva  a  més  un  altre  element  patrimonial:  la  maquinària  del

rellotge. Aquesta servia per accionar el toc de les hores, que marcava el temps

civil de dia i de nit. Actualment es troba parada, ja que les hores toquen per

mitjà d'un ordinador que hi ha a la Sagristia.
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Marca de fàbrica de la foneria Manuel Roses
Vidal.  Detall  de  la  campana gran,  la  de  la
"Plaça". Manuel Roses Vidal, 1942.

Decoracions de la campana gran, "de la Plaça".
Manuel Roses Vidal, 1942.



Prop de la Parròquia dels Àngels trobem el campanar de l'Església del Sagrat

Cor  de  Jesús  (les  Monges).  A  principis  del  segle  XX  una  de  les  primeres

indústries dedicades a fondre campanes, dirigida per Jaime Roses i  Vicente

Moreno va fer una campaneta. Aquesta, datada del 1912, va ser pujada al nou

campanar quan acabaren les obres del mateix. En 1957 es va promoure la fosa

d'un conjunt de quatre campanes per a la nova torre, que es va beneir el 31 de

març. Aquestes campanes porten el nom de personalitats rellevants dins de la

Congregació de la Doctrina Cristiana: la gran està dedicada a Maria Micaela, la

fundadora; mentre que les  altres  estan dedicades a algunes de les  Beates

Màrtirs de la Congregació: Maria Montserrat, Maria Àngels i Maria Teresa.
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Detall de la campana de Sant Francesc.

 Sala de les Campanes del campanar de "les Monges".Decoracions  de  la  campana  "Maria".  Campanar  "de  les
Monges".

L'espadanya del Convent de la Mare de Déu al
Peu de la Creu.



Als anys 40 del segle XX es va construir el Convent de la Mare de Déu al Peu

de  la  Creu.  A  la  façana  de  l'església  conventual  trobem  una  espadanya,

formada per  dos  arcs  i  amb una creu.  Compta  amb dos  campanes,  foses

durant la segona meitat del segle XX i  utilitzades per al  culte del convent.

També compta amb una campana la Parròquia de Sant Francesc. Està ubicada

en un arc de ferro i va ser fosa per Salvador Manclús l'any 1962.

El conjunt més recent de Mislata és el de

Sant Miquel de Soternes, que es va fondre

en  l'any  2008.  En  total  són  quatre  les

campanes de la torre i  porten el següent

nom,  de menor  a  major:  Soternes,  Sant

Vicent,  Mare  de  Déu  dels  Desemparats  i

Sant Miquel.

Les  campanes  porten  la  marca  de

l'empresa que les va instal·lar al campanar.

Aquesta no es deu confondre amb l'autor

conjunt,  que va  ser  la  foneria  Hermanos

Portilla de Gajano (Cantabria).
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Campanar  de  la  Parròquia  de  Sant
Miquel de Soternes

Detall  de  la  campana  menor  "Soternes".
Hnos. Portilla (2008)

A la dreta la campana dedicada a la Mare de
Déu dels Desemparats, a l'esquerra la de Sant
Miquel. Parròquia de Sant Miquel de Soternes.



3. Els fonedors: d'ambulants a industrials

Tradicionalment la persona que es dedicava a fondre campanes era conegut

amb  diversos  noms:  mestre  campaner,  campaner,  fonedor  o  buidador  de

campanes. L'ofici era exercit de forma ambulant i el campaner estava obligat a

viatjar constantment pels pobles i ciutats oferint el seu treball. Les distàncies

recorregudes eren llargues: alguns venien a València des de França, altres de

Cantàbria i alguns des del sud. En el cas del territori valencià, des del segle

XIV  trobem  a  fonedors  francesos  fent  campanes.  Ja  al  segle  XVI  hi  ha

constància de fonedors valencians.

Aquest no era un ofici fàcil, ja que fondre una campana podria tardar entre tres

setmanes i un mes. Els llocs de treball més habituals eren corrals, les eres i en

algun cas alguna capella de la pròpia església. El fet de treballar en la l'església

s'ha interpretat com a simbòlic: l'espai sagrat era considerat el més adequat

per portar a terme el procés. La realitat era un altra, ja que els temples eren

llocs amplis on es podria ocupar una capella per portar a terme el procés de

fosa d'una campana. A més, aquest estava acompanyat per una sèrie de rituals

religiosos:  unes oracions poc  abans de començar  la fosa pròpiament dita  i

abans de pujar la campana a la torre. Per tant, advertim que el bronze, molt

més enllà d'un objecte que fa soroll era vist com un element amb gran càrrega

simbòlica i protectora.

El procés de fabricació dels motles i fosa d'una campana era molt delicat, per

tant tractaven d'evitar èpoques de mal oratge. Una tronada podia danyar en

unes poques hores el treball de setmanes i obligar a començar de nou. 

Entre l'equipatge dels fonedors hi havia unes taules de fusta. En una tenien

una sèrie  de números que sols  ells  sabien interpretar.  Aquests  servien per

elaborar la plantilla i traçar els motles de les campanes. La plantilla i el motle

eren destruïts en acabar la fosa de la campana, ja que el fonedor no els podia

transportar. En altres taules de fusta portaven les lletres per fer les inscripcions
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i les decoracions.

En el cas de Mislata, com hem senyalat anteriorment, una de les campanes

sembla obra de Miquel  de Vielsa. Aquest era veí  de la ciutat  de València i

sabem que mor en l'any 1639.  Apart  dels  treballs  ja  citats  d'Albalat  de la

Ribera i Mislata, va treballar a la Cartoixa de l'Ara Christi (actual terme del Puig

de  Santa  Maria).  En  totes  les  campanes  conservades  actualment  d'aquest

fonedor trobem les mateixes imatges: Sant Miquel, el Calvari i la Mare de Déu.

El  motiu  de  la  repetició  de  les  imatges  és  el  ja  citat:  era  un  campaner

ambulant i per tant viatjava amb poc d'equipatge damunt. Per aquest motiu

trobem elements repetits a les tres campanes que es conserven fetes per ell.

Cada fonedor tenia una sèrie d'advocacions que repetia a les campanes, les

més comunes eren: Sant Miquel, la Mare de Déu, el  Calvari.  Posteriorment

trobem a Santa Bàrbera, Sant Vicent o Sant Josep. Les advocacions sempre

variaven en funció de la religiositat del moment. En el cas de les campanes de

Miquel de Vielsa es repeteixen les imatges de Sant Miquel, la Mare de Déu i el

Calvari. El motiu d'aquesta repetició pot estar vinculat amb el sentit protector

de  les  campanes,  ja  que  Sant  Miquel  o  la  Santa  Creu  eren  invocats  per

protegeir la comunitat, com després passarà amb Santa Bàrbera.

El cas de la Santa Creu és molt significatiu. Fins

fa  pocs  anys,  al  voltant  de  la  Creu  de  Maig

(celebrada el dia 3 d'aquest mes) tenia lloc a la

pràctica  totalitat  de  pobles  la  denominada

"Benedicció  de  Termes".  Durant  aquesta

celebració el capellà beneïa els camps, sol·licitant

la protecció celestial per als cultius. Aquest sentit

protector de la Creu va derivar en que des de la

segona  meitat  del  segle  XVI  (i  encara  es  fa

actualment) les campanes compten amb creus. La

Creu  sempre  mira  cap  a  l'exterior  de  la  torre,
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Creu de "la de Quart" (1798).
Parròquia  de  la  Mare  de  Déu
dels Àngels



reforçant així la funció protectora de les campanes sobre la comunitat local i el

terreny que l'envolta.
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Calvari.  Detall  de  la
campana "Maria" (Miquel de
Vielsa, 1621). Parròquia de
Sant Pere Apòstol  d'Albalat
de la Ribera.

Mare  de  Déu.  Detall  de  la
campana  "Maria"  (Miquel  de
Vielsa,  1621).  Parròquia  de
Sant Pere Apòstol d'Albalat de
la Ribera.

Sant  Miquel.  Detall  del
"Manuel"  (Miquel  de  Vielsa,
1621). Catedral de Santa Maria
de València.

Mare de Déu. Detall de "la de
València" (Atribuïda a Miquel
de  Vielsa,  1620  ca).
Parròquia de la Mare de Déu
dels Àngels de Mislata.

Sant  Miquel.  Detall  de  "la  de
València"  (Atribuïda  a  Miquel
de Vielsa, 1620 ca). Parròquia
de la Mare de Déu dels Àngels
de Mislata.

Calvari.  Detall  de  "la  de
València" (Atribuïda a Miquel
de  Vielsa,  1620  ca).
Parròquia de la Mare de Déu
dels Àngels de Mislata.



A finals del segle XIX va aparèixer el ferrocarril, que va permetre als fonedors

obrir  les  primeres  indústries.  Amb  aquest  mitjà  de  transport  resultava

relativament simple fondre una campana en un lloc i transportar-la fins a un

altre situat a certa distància. La major part del viatge es realitzava amb el

ferrocarril, la resta amb un carro fins al destí. La família Roses va monopolitzar

el  mercat  fins  ben  entrat  el  segle  XX,  ja  que  comptaren  amb  diverses

indústries situades a Albaida, Atzeneta d'Albaida, Silla i el Grau de València. En

l'any 1949 Salvador Manclús va adquirir la foneria ubicada al Grau. Un element

característic de les foneries industrials és la marca de fàbrica. Aquest és un

logotip que indicava la indústria fonedora i en alguns casos, a més, la direcció

de la mateixa.

El fet de tindre una seu fixa va permetre als fonedors incrementar la varietat

de decoracions al es campanes i el número d'imatges. Especialment des de

1939 es multipliquen les advocacions marianes i els sants. És més, arribaren a

fabricar moltes d'imatges concretes per a campanes dedicades a patrons dels

pobles: la Mare de Déu del Remei d'Albaida, Sant Miquel de Llíria, el Crist del

Grau  de  València  (patró  del  Grau),  entre  d'altres.  Per  un  altra  banda,  les

plantilles per traçar els motles de les campanes ja no eren destruïts, si no que

es guardaven fins que eren utilitzats de nou.
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Marca de fàbrica. Detall de "La del Riu" (Roses
Atzeneta, 1970). Parròquia de la Mare de Déu
dels Àngels.

Marca  de  fàbrica.  Detall  de  la  campana
"Maria Montserrat" (Salvador Manclús, 1957).
Església del Sagrat Cor de Jesús.



Cinc són les foneries industrials que han treballat a Mislata: les valencianes de

Roses i Moreno, Manuel Roses Vidal, Salvador Mancús i Germán Roses; i la

càntabria dels Hermanos Portilla.

Les campanes foses per Roses

Vidal  i  Manclús  són  molt

semblants, ja que el segon va

adquirir la foneria del primer en

l'any  1949.  Aquestes  dos

foneries  iniciaren  un  nou

procediment a l'hora de fondre

campanes.  Fins  a  aquest

moment  quan  s'encarregava

una campana o un conjunt  es

preparaven els motles i es feia

el procés de fosa. A partir dels

anys  40  aquestes  foneries

invertiren aquest ritme de treball,  fabricant campanes de forma seriada.  El

motle es preparava amb algunes decoracions (garlandes, creus, etc), a més de

la marca de fàbrica,  i  es  fonia la campana.  Després quan encarregaven la

campana afegien les inscripcions, incidint en la superfície del bronze. Exemple

d'aquest forma de treballar és el conjunt de les Monges. Les campanes porten

una sèrie de garlandes, creus i imatges  corresponents a advocacions marianes

(del  Pilar,  la  Puríssima,  dels  Desemparats)  ja  que  el  primer  nom de  cada

campana era precisament el de Maria. En totes elles es veuen les inscripcions

incises.

Aquestes campanes manifesten el  canvi  simbòlic  que patiren les  campanes

durant el segle XX. Ja no eren vistes com un element protector, si no com a un

objecte que feia soroll.
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Inscripcions  incises.  Detall  de  la  campana  "Maria
Àngels". Església del Sagrat Cor de Jesús de Mislata.



Les foneries valencianes tancaren les seues portes a partir de la dècada dels

70 del segle XX, tan sols la de Salvador Manclús va estar oberta fins l'any

1994. Per aquest motiu el conjunt de Sant Miquel de Soternes es va encarregar

a la foneria dels Hermanos Portilla de Gajano (Cantabria).

4. Conclusions

Per mitjà del present escrit hem tractar de donar a conèixer els conjunts de

campanes que trobem a Mislata. El fet de trindre campanes que abarquen una

ampla cronologia, des del segle XVII al XXI, ens permet observar com canvia

la  forma  en  que  la  societat  entén  la  funció  campanes.  Per  a  la  societat

tradicional eren un mitjà indispensable per organitzar el seu ritme de vida i

element que relacionava el món terrenal amb el celestial. Per aquest motiu per

a  les  inscripcions  de  les  campanes  utilitzaven  habitualment  textos  sagrats

procedents de la Bíblia o oracions. Per contra, a partir dels anys 50 del segle

XX, la campana ha passat a ser un considerat com a un objecte que fa soroll i

sols serveix per cridar a missa.
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Mare de Déu del Pilar. Detall
de  la  "Maria  Micaela"  (S.
Manclús,  1957).  Església  del
Sagrat  Cor  de  Jesús  de
Mislata.

La  Puríssima.  Detall  de  la
"Maria  Montserrat"  (S.
Manclús,  1957).  Església  del
Sagrat  Cor  de  Jesús  de
Mislata.

Crucifix.  Detall  de  la  "Maria
Micaela"  (S.  Manclús,  1957).
Església  del  Sagrat  Cor  de
Jesús de Mislata.



Nosaltres, com a societat amb un major nivell de sensibilitat patrimonial, hem

d'apendre no sols a valorar els campanars, campanes i tocs com a element del

patrimoni local. També hem de rescatar els valors que han dotat de sentit a les

campanes, ja que aquests les han mantingut vives durant segles.

Es necessari remarcar que la seua veu es de les poques que a penes varia

durant els segles. D'aquesta forma el so de la campana de València ha canviat

molt  poc  durant  els  quatre  segles  de  vida  que  té.  Cert  és  que  l'actual

mecanització  que  trobem  a  la  Parròquia  dels  Àngels,  les  Monges  i  Sant

Francesc;  ha alterat  la  sonoritat  dels  bronzes principalment a causa de les

truges de ferro, que potencien els sons aguts i apagen els greus. Com que

aquesta instal·lació tampoc afavoreix la conservació de les campanes es deu

promoure la restauració dels conjunts de campanes, canviant les truges de

ferro per altres de fusta. La mecanització deu ser igualment renovada per nous

motors  que  permeten  tocar  manualment  les  campanes  i  imiten  els  tocs

tradicionals.
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El  campanar  de  la  Mare  de  Déu  dels
Àngels  en  l'any  1957.  Noteu  que  les
campanes  tenen  truges  de  fusta.  Font:
sorianet.net.

Model de restauració amb nova truja de fusta
de perfil valencià, ballesta per tocar i motors
que imiten els tocs tradicionals. Parròquia de
Sant Joan Baptista de Manises.



Per mitjà  de fotografies antigues coneixem les formes de les truges de la

Parròquia dels Àngels, que deurien servir de model per a les noves. Igualment

es coneixen els tocs tradicionals del poble. Aquests constitueixen un dialecte

amb característiques  comunes  amb la  resta  de tocs  valencians  i  al  mateix

temps  diferents,  que  han  organitzat  durant  segles  el  ritme  de  vida  de  la

comunitat local.
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Agraïments

A les Parròquies de la Mare de Déu dels Àngels i Sant Miquel de Soternes, així

com a la Comunitat de les HHDC de Mislata, per les facilitats per poder accedir

als respectius campanars.
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