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Informe sobre el carilló municipal de València

Informem, a petició dels serveis tècnics municipals, i per recomanació de la

secretaria de l'Alcalde, un informe sobre el carilló municipal, és a dir el conjunt de

campanes  ubicades  sobre  l'Ajuntament,  instal·lades  en  1930,  i  que  tocaven  la

“Marxa de la Ciutat”, és a dir la melodia que assenyala la proximitat de l'Ajuntament

en ple o d'un dels seus regidors, en actes oficials. Aquestes campanes i la seua

melodia foren substituïdes en els anys 1980 per una gravació que sona l'Himne

Regional. Es proposen tres alternatives per a la seua restauració, una d'elles amb

un nou carilló de concert, magnífica però segurament inviable degut al seu alt cost

(500.000 euros); una segona de restauració de les campanes (12.000 euros) amb la

limitació de la seua escassa sonoritat, ja des del principi del seu funcionament; i una

tercera, que proposem, d'aprofitar la megafonia existent per amplificar, de dia, el

funcionament  de  l'esmentat  carilló  restaurat,  deixant  per  a  la  nit  el  so  de  les

campanes. Aquesta tercera alternativa tindria poc més del cost ja indicat. 

Un nou rellotge municipal

«La Semana Gràfica» (29-03-1930) amb fotos de SIGÜENZA,  recull  una

sèrie interessant de fotografies tant tècniques (campanes, interior de la mostra o

esfera) com descriptives de l'enorme expectació que va despertar el primer toc de

la Marxa de la  Ciutat,  el  dia  de Sant  Josep,  19 de

març de 1930.

Respecte a la part  tècnica informa sobre les

característiques  del  rellotge  mecànic,  impulsat  i

controlat elèctricament: Una de las cuatro esferas que

figuran en la torre del reloj,  que mide dos metros y

cuarenta y cuatro centímetros, recibe la impulsión de

una batería de pilas secas cada medio minuto, que

les  transmite  un  regulador,  cuyo  péndulo,  de  25

centímetros, es de regulación magnética y mecánica

de gran precisión.

http://www.campaners.com/francesc.llop/



Es tractava, en efecte, d'un innovador rellotge elèctric, mogut per impulsos

cada 30 segons, que eren coordinats per ràdio. De tots aquests mecanismes no

se'n ha conservat cap, excepte la ràdio, connectada a una emissora alemanya que

repetia  els  impulsos  cada  mig  minut,  ràdio  que  està  exposada  en  el  Museu

Municipal  de  Ciències  Naturals  dels  Jardins  del  Reial.  No  obstant  queden  uns

elements publicitaris encara existents en les quatre mostres o esferes del rellotge,

on posa «ÈLECTRIQUE BRILLIÈ» amb la peculiaritat que els accents estan posats

al contrari de l'ortografia francesa.

Hi  havia un aspecte simbòlic  del  rellotge: Torre del  reloj  en cuyo remate

cuelga el carillón, que a las doce del día y de la noche hace sonar los primeros

compases de la Marcha de la Ciudad merced a los diecinueve martillos que actúan

sobre las siete campanas que forman aquél.

El rellotge, per tant, estava pensat per tocar les hores de dia i de nit, i a les

dotze la  Marxa de la  Ciutat,  la  melodia  associada  a la  Ciutat  o  Ajuntament  de

València.  I  es  va  inaugurar  front  a  una  gran  multitud,  composada  pràcticament

només per homes, i tots amb el cap cobert.

I finalment l'article, d'autor anònim, tracta sobre l'enorme repercussió social

del rellotge per a la vida de València: Enorme multitud esperando en los jardines de

la plaza de Castelar y en la avenida de Amalio Gimeno, frente al Ayuntamiento, el

día de San José a  las  doce,  el  momento de oír  el  carillón  de la  ciudad,  cuya

inauguración tuvo lugar dicho día con motivo de la  valencianísima fiesta de las

fallas. Momento inolvidable para el pueblo valenciano el de la inauguración en la

torre de su Casa Ayuntamiento, grandiosa y señorial, del carillón que marcará las

horas, que serán nuestro guía y difundirá en el espacio las notas de una marcha

que serán nuestro ideal. Vibraciones que al perderse en el espacio habrán hecho el
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milagro de avivar nuestras ansias mejores, y la repetición continuada de un día y

otro día con sus noches constantes de las notas majestuosas y valientes acabarán

por despertar en nuestra conciencia el eco de esa marcha donde parecen estar

incrustadas fuertemente las raciales virtudes del alma valenciana.

Per  tant,  en  1930,  la  Ciutat  ubica  el  nou rellotge  públic  damunt  del  nou

Ajuntament,  amb aquella marxa que identifica a la corporació en ple.

Però no tot era fàcil, ja des del primer moment. Una d'elles és l'afinació de

les campanes per interpretar la melodia esmentada. Segons informe del director de

la Banda Municipal de Música, Luis AYLLÓN, de 25 de setembre del 1930, és a dir

després de la inauguració del rellotge ..  he de decir que en las diferentes visitas

realizadas  por  mi,  a  requerimiento  y  en  compañía  de  D.  Ramón  Codes,

Representante de la  Casa concesionaria,  a la  torre donde reloj  y carillón  están

instalados,  he obtenido  la  impresión de una afinación  y  sonoridad  del  conjunto

excelente...

Es evidente, también, que la casa constructora ha montado los elementos

sonoros correspondientes y necesarios, representados por siete campanas con sus

percutores, para la ejecución de la «Marcha de la Ciudad», en la tonalidad de Si B

mayor, siempre según su oferta al Excmo. Ayuntamiento.

Aparte de lo expuesto, esta Dirección se considere en el deber de declarar

que, a pesar de haber visto y oído repetidas veces lo completo de la instalación en

su parte musical,  tiene que señalar  que la  ejecución de esta adolece de cierta

imprecisión rítmica, de alguna irregularidad en el valor de las figuras, que privan del

ajuste metronómico correspondiente a la composición de que se trata.

Naturalmente, el que suscribe no puede precisar si el defecto es de orden

mecánico  o  por  razones  atmosféricas,  ya  que  en  ambas  cosas  carece  de  los

conocimientos necesarios para formar un juicio correspondiente sobre ello.

Respecte a les campanes cal dir  que

són set,  d'autor  desconegut,  i  amb la marca

«FICHET  S.  A.  E.»  en  sis  d'elles,  que

correspon a l'empresa instal·ladora i  no a la

fabricant. La setena, la més menuda, posa en

incís  (i  per  tant  en  posterioritat  a  la  seua

fabricació)  «A. S.  JOSE /  D.  J.  MIGUEL DE

ELORZA Y ZABIA /  1891»  Ignorem que  fou
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aquest  personatge,  i  per què la campana menor fou substituïda.  En tot  cas,  en

aquell article on es presentava el carilló, mostraven les campanes i la seua nota,

com  si  foren  les  set  fabricades  pel  mateix  fonedor: El  montador  de  la  casa

constructora con el juego de las siete campanas que forma el carillón, cada una de

las cuales da una nota musical, y cuyo peso es el siguiente: RE, 24 kilogramos;

DO,  34;  LA  sostenido,  47;  FA,  105;  RE,  175;  LA  sostenido,  360  y  FA,  860

kilogramos.

El ritme no va ser l'únic problema detectat pels tècnics municipals. En l'acta

de recepció  del  carilló,  el  29  d'octubre del  1930,  signada  pels  regidors  Agustín

MARCO  PÉREZ  i  Vicente  VIGUER  VALLS,  junt  a  l'enginyer  municipal  Vicente

CANTI amb el representant apoderat de l'empresa instal·ladora FICHET S. A.  se

examinó  la  maquinaria  y  mecanismo  de  aquellos  aparatos  y  se  hizo  funcionar

durante  seis  veces  consecutivas  el  carillón,  pudiendo  observar  el  buen

funcionamiento  del  mismo,  confirmatorio  de los  informes técnicos  anteriormente

suministrados, por lo cual la ponencia dicha debe informar e informa en un todo

favorablemente la citada recepción, expresando solamente su sentir de que para

que luciera más extensamente la mejora, convendría se aprovechara en el porvenir

una ocasión oportuna para poner focos o tener que hacer alguna reforma en la

cúpula  para  ver  de dotar  a  esta  de bastidores  de cristales  u otros  medio,  que

permitiera dar mejores condiciones acústicas al emplazamiento de las campanas, a

fin  de  que  se  proyectaran  más  los  sonidos  hacia  la  plaza,  que  tan  enorme

circulación tiene en la actualidad, por lo que su percusión no es tan grande como

debiera, no siendo ello imputable en nada al suministro del reloj-carillón, que se

hecho  en  las  condiciones  ofrecidas  por  la  casa  FICHET  S.  A.  y  que  fueron

aceptadas por el Excmo. Ayuntamiento.

A continuació, en el mateix document, hi ha una nota mecanografiada de la

Comisión de Reformas Urbanas que indica  se acordó proponer a la Alcaldía que

informe  el  arquitecto  municipal  Sr.  Mora;  sobre  como  podrían  mejorarse  las

condiciones acústicas de la torre donde se hallan instalados el reloj y carrillón en la

Casa Consistorial. Al peu de la qual nota l'Alcalde demana l'esmentat informe amb

nota manuscrita el 8 de novembre, i a continuació, també a mans, informa amb data

12  de  novembre  del  1930  l'arquitecte  Sr.  MORA: El  último  cuerpo  del  remate

metálico de la torre puede servir  para colocar un faro luminoso de ocho haces,

según proyecto que presenté al Excmo. Ayuntamiento sobre friso metálico ó techo

del cuerpo inferior de campanas; que hiciera las veces de tornavoz mejorando algo

la sonoridad.
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La colocación de cierre de cristales sobre ser costosa mejorará poco las

condiciones acústicas.

La  escasa  sonoridad  á  que  se  alude  en  el  acta  anterior  es  debida

principalmente al poco volumen del metal de las campanas en relación con la altura

á la que van colocadas y en movimiento circulatorio de la plaza;  Por ello  en el

proyecto de carrillón que en 23 de Abril de 1928 presente al Excmo. Ayuntamiento

consideraba  que  el  peso  de  las  ocho  campanas  había  de  ser  de  cuatro  mil

novecientos  setenta  y  cinco  Kgs  (4.975  Kgs)  y  según  se  vé  el  peso  de  las

campanas colocadas solo es de unos mil quinientos kilogramos (1.500 Kgs).

És cert  que en el  pleg de condicions per a la construcció del  nou carilló

presentat per l'esmentat arquitecte la campana major, Si Bemoll,  havia de pesar

3.300 kg amb un diàmetre de 180 cm mentre que la Fa instal·lada pesa sols 860

quilos. Desconeguem les raons, segurament econòmiques, de reduir tant el pes del

conjunt.  En  aquelles  condicions  s'assenyalava  que  el  rellotge  havia  de  ser  de

sonería  de  horas  repetidas  y  cuartos  a  dos  golpes,  tocados  por  las  mismas

campanas del carrillón.

El tema de les limitacions del carilló segurament no estava resolt, ja que un

nou informe de la Comisión de Reformas y Policía Urbana del 24 de novembre del

1931, amb ajuntament republicà, indica que previo examen del informe, cambio de

impresiones con el representante de la casa que los suministró y reconocimiento de

los referidos aparatos, se desprende que los elementos que integran el  carrillón

corresponden  a  la  obligación  que  se  impuso  al  concesionario  y  que  las  notas

musicales que producen son exactas y se ajustan al  pentagrama que se le dió

como norma.

De  todo  ello  se  ha  sacado  la  conclusión  de  que  el  concesionario  ha

cumplido plenamente las condiciones del contrato y que si el carrillón no dá con la

deseada  precisión  la  «Marcha  de  la  Ciudad»  que  se  propuso  la  Corporación

municipal,  es sencillamente por la simplicidad de los elementos que lo integran,

debido a lo limitado del coste impuesto para su adquisición, defecto que la casa

suministradora ya había anunciado de antemano.

Por  lo  cual  entiende  esta Comisión que procede dar  por  terminado este

asunto por lo que al concesionario respecta.

Pel que sabem, el rellotge no deixà de funcionar, ni de sonar de dia i de nit

les hores i els quarts, interpretant la melodia a les dotze del dia i de la nit, però
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finalment  sense  repetició  d'hores.  En  els  primers  anys  1970  el  rellotge  no

funcionava, i va sonar la melodia de la Marxa de la Ciutat esporàdicament.

Cap a 1980 el rellotge fou substituït, per un rellotger anomenat BENLLOCH,

que no vam poder localitzar, posant  un rellotge electrònic,  i  desapareixent  tot  el

mecanisme  o  rellotge  monumental.  Va haver  un  primer  intent  de  fer  sonar  les

campanes  amb  un  sistema  neumàtic,  que  encara  poguérem  documentar

fotogràficament  en  1989,  però  és  evident  que  aquella  massa  de  cables,  fils  i

mecanismes, no podia funcionar.

En aquell moment ja funcionava el rellotge electrònic, amb una gravació de

piano distorsionada,  que tocava l'Himne Regional,  en compte de la Marxa de la

Ciutat, diferències de les quals parlaré més tard. Consultats en aquells anys els

Serveis Centrals Tècnics municipals, ja indicaven que «toca lo mateix que tocava»,

cosa que evidentment no corresponia amb la veritat.

En  2008,  amb  motiu  d'un

concert de campanes composat per

Llorenç BARBER, tornàrem a pujar

en  dos  ocasions  a  les  campanes,

posant i  després llevant les cordes

per al  toc manual  (que va resultar

poc  afortunat,  ja  que  aquestes

campanes  no  estan  pensades  per

tocar-se amb cordes, i repics ràpids,
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sinó que disposen de dos i fins a tres martells per intentar, de manera mecànica, fer

els trèmolos, amb uns mecanismes de molt lenta resposta.

El  conjunt  estava  (i  continua  estant  en  2015)  net  de  tota  instal·lació

mecànica, amb nous altaveus molt més potents, per sonar la melodia de l'Himne

Regional i el toc de Westminster als quarts. Les campanes conserven els martells

exteriors, sense cables de connexió, però encara podrien funcionar, per tocar-les

segons la melodia de la «Marxa de la Ciutat».

Aquest és l'estat actual: un conjunt

de  campanes,  d'escassa  potència,

construïdes d'acord amb les notes de la

Marxa de la Ciutat,  i  que fa més de 45

anys que no toquen allò per lo qual foren

dissenyades.  Dels  mecanismes originals

queda,  per  casualitat,  els  receptors  de

ràdio ubicats  com hem dit  en  el  Museu

Municipal de Ciències Naturals.

Igualment està el  nom de l'empresa fabricant  BRILLIÉ del rellotge en les

mostres o esferes, ara governades per motors informatitzats. També queden, entre

munts de fem i  de cables  trencats,  els  dos tambors (com si  foren de caixa  de

música, però molt més grans) dels quarts (foto esquerra) i de la melodia municipal

en un altet ubicat en la mateixa sala de les mostres o esferes del rellotge.
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El rellotge mecànic, d'impulsos elèctrics, comandat per ràdio, i que enviava

impulsos  cada  30  segons  a  les  diferents  mostres  o  esferes  ubicades  per  tot

l'Ajuntament, va desaparéixer, com hem dit i es substitueix per un ordinador ubicat

en les dependències dels serveis tècnics municipals, al peu de la mateixa torre.

Els carillons i els ajuntaments

Des d'un  punt  de  vista  formal,  i  tal  com és  considerat  per  la  Federació

Mundial  de Carillons,  un carilló  és un instrument musical,  format per vint o més

campanes  afinades,  dotades  amb  un  teclat  manual  de  manera  que  es  poden

interpretar melodies. El carilló pot tenir també mecanismes com electromalls o altres

per tocar automàticament, però les condicions mínimes són les vint campanes, és a

dir  dos  octaves  llargues  i  teclat  manual.  L'origen  dels  carillons  és  clarament

municipal, en el centre d'Europa, especialment en l'antic Flandes, on encara hui hi

ha més de 400 instruments municipals, tocats per un funcionari, sovint el dia del

mercat, i  també els diumenges o els dies de festa, per omplir  el paisatge sonor

comunitari.  Sovint  compten  amb un  mecanisme  que  permet  tocar  una  o  vàries

melodies al llarg del dia i de la nit, que no sols indiquen el pas del temps sinó també

la importància de la ciutat on es troba.

Per  tant  aquest  conjunt  de  campanes  afinades  no  es  pot  considerar  un

carilló,  des  del  punt  de vista instrumental.  Però si  que cal  considerar-lo  com el

primer conjunt de campanes afinades que fou instal·lat no sols en la ciutat (on ara hi

han tres, aquest, a l'ermita de Santa Llúcia, seu dels Campaners de la Catedral de

València, i a la nova parròquia de Sant Josemaria d'Escrivà) sinó el primer conjunt

de tota la Comunitat Valenciana. És cert que poc de temps després fou instal·lat un

conjunt de 20 campanes, amb un gran tambor per tocar quatre melodies al llarg de
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la jornada, en la Seu de Xàtiva, l'any 1931, però fou posterior. I tampoc es tracta

d'un instrument musical de concert, ja que les campanes toquen exclusivament de

manera automàtica.

Però  tornem al  paper  municipal  de les  campanes i  dels  rellotges.  És de

veres que en els segles XV i XVI els nostres ajuntaments no construïren campanars

propis, amb campanes seues, per tocar l'hora i també melodies. Pel contrari, i és

una característica cultural pròpia que ens diferencia del nord europeu, els nostres

ajuntaments arribaven a acords amb l'església per construir un únic campanar, amb

doble ús (campanes litúrgiques i campanes del rellotge). En la ciutat de València a

principis de 1400 es va arribar a una Concòrdia durant la construcció del Campanar

Nou de la Catedral, entre la Ciutat i el Capítol, per ubicar en la part alta una gran

campana  «que  el  seu  so  arribara  a  les  muralles  i  més  enllà,  per  mostrar  la

magnificència  d'una  ciutat  tan  il·lustre  com  aquesta».  Aquesta  campana,

anomenada el Micalet, que ara dóna nom a la torre, la torre del Micalet, forma part,

amb la campana dels  Quarts,  que porta l'escut  de la  Ciutat,  del  primer  rellotge

municipal, que va funcionar durant més de cinc segles com únic rellotge de la ciutat

i de la Ciutat.

A partir  del  1930 el  paper de rellotge municipal  queda repartit:  el  Micalet

tocava de dia i de nit les hores de la ciutat i de l'Horta, amb la major campana,

encara hui, de tota la Corona d'Aragó, mentre que el rellotge del nou Ajuntament

insistia en el seu paper municipal, utilitzant dos vegades al dia la Marxa de la Ciutat.

La Marxa de la Ciutat

Cal fer una reflexió sobre la Marxa de la Ciutat, i  el seu important paper

municipal. En primer lloc cal diferenciar la Marxa de l'Himne Regional. 

L'Himne de l'Exposició o Himne Regional  és l'himne oficial de la Comunitat

Valenciana. Es tracta d'una obra del músic Josep SERRANO SIMEÓN, amb lletra

de Maximilià  THOUS,  encarregada  expressament  per  a  l'Exposició  Regional  de

1909, que en 1925 va ser declarat "himne regional", i en 1984 la Llei de Símbols el

va fer oficial com a himne autonòmic.

La  Marxa  de  la  Ciutat  és  una  melodia  anònima,  encara  que  RUIZ  DE

LIHORY, en el seu llibre «La Música en Valencia – Diccionario Biográfico y Crítico»

(València 1903) que potser l'autor siga Carles QUEELIS, un dels timbalers de la

Ciutat, en el segle XVII. Els timbalers són característics de tota la Corona d'Aragó, i

així hi han a Jaca o a Zaragoza, on per cert la seua marxa municipal s'ha convertit,
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igualment, en l'inici de la melodia de l'Himno de Aragón. Com diu l'esmentat Baró

d'Alcahalí  De este  examen  data,  según  es  fama (pues  antecedente  no  hemos

podido encontrar). la conocida sonata ó himno oficial que los clarines y timbales de

la ciudad tocan, lo mismo para acompañar al Cabildo municipal en la procesión de

Corpus-Christi, que en las recepciones reales y para dar salida á las reses bravas

en la Plaza de Toros cuando preside algún edil. Dit d'un altra manera: és la senyal

pública d'atenció que s'acosta un regidor o inclús la Ciutat en ple, és a dir el Ple

Municipal.  Evidentment  complia  el  mateix  paper  que  les  sirenes  de  les  motos

municipals que van precedint uns autos oficials,  però també de forma clara, són

molt més agradables a la vista i a l'oïda.

Eixe marcatge legal,  sonor i  visual,  es representava també en altre signe

municipal, que ara hem deixat relegat als actes religiosos, quan és plenament cívic.

Es tracta de les Banderoles, eixos personatges que duen la senyera municipal, al

principi  de  les  processons,  per  indicar  que és  una manifestació  autoritzada.  En

plena lògica, en compte de posar davant de les manifestacions unes motos amb

sirenes, caldria dur  les Banderoles, clar que explicant-ho molt abans. De fet,  les

Banderoles  eren  sempre  tres,  ja  que  anaven  acompanyades  de  la  bandera

municipal, aquesta volta sobre un cavall conduit per una grupa, una parella d'home i

dona, que duien la senyera. Però és clara que es referim a altres temps, quan la

senyera tenia una significació municipal, de signe de la Ciutat, paraula a la que es

referim, i que caldria també recuperar, quan parlem de l'Ajuntament de la ciutat de

València.

En resum: el  consistori  decideix,  en 1930,  posar  com a melodia  del  nou

rellotge municipal, aquella que indica la presència dels membres de l'Ajuntament, la

melodia que obri pas a la Ciutat.  En conseqüència aquesta i  no altra és la que

hauria de sonar en el conjunt de campanes afinades de la casa de la Ciutat.

La gestió del temps: obligació i signe municipal

Quan la  Ciutat,  cap a  1370,  compra el  primer  rellotge  de  la  península  i

l'ubica sobre la Casa de la Ciutat, no sols està mostrant la seua modernitat, ja en

aquells temps. Està exercint un dret i una obligació municipals, de les quals pareix

haver renunciat en els temps actuals. La Ciutat regula el temps de València, i per

tant  el  toc de la  campana,  de dia i  de nit,  recordant  el  pas del  temps,  és una

obligació municipal i un dret col·lectiu ciutadà, al qual no es pot renunciar, si hi ha

algunes persones a les quals molesta.
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Quan s'instal·la el primer rellotge, del qual encara queda la memòria en el

carrer del Rellotge Vell, la Ciutat es va adonar que no estava prou alt per arribar a

tota la població, per la qual cosa, com ja hem dit abans, va arribar a una concòrdia

per ubicar la gran campana municipal de les hores, el Micalet, en la part més alta de

la ciutat, en el cim del Campanar Nou, en construcció per aquells anys. Tan clar era

la gestió  municipal  del  temps,  a través d'eixa  gran campana,  que quan es  van

electrificar  les  campanes  de baix,  les  que marquen les  festes,  el  dia  a dia,  els

dolors, no es va pensar en posar-li cap motor, ja que era una cosa de l'Ajuntament.

Fou, en efecte, una actuació municipal, per impuls personal de l'Alcaldessa d'aquell

moment, Clementina RÓDENAS, que en 1990 es va recuperar el funcionament del

rellotge, gràcies a un ordinador adient. Cal dir que al rellotge municipal de la torre

del Micalet,  que per cert  era del segle XVI,  li  va passar la mateixa cosa que al

rellotge del Palau Municipal, que es va desmuntar i vendre com a ferro vell.

Per tant la Ciutat hauria de mantindre, de dia i de nit, el toc de les campanes

dels  dos rellotges municipals  per excel·lència:  el  de la  torre del  Micalet,  des de

principis del segle XV, i el de l'Ajuntament, motiu d'aquest informe.

Possibles alternatives de restauració

Després  de  totes  les  reflexions  teòriques  i  històriques  sobre  la  gestió

municipal del temps, l'existència de rellotges en la ciutat, el rellotge de la torre del

Micalet i el de la plaça de l'Ajuntament és el moment de proposar la restauració

d'aquest, motiu del present informe.

El carilló ha de sonar, exclusivament, la Marxa de la Ciutat, com signe de

presència i autoritat municipal.

Hi  hauria  tres  alternatives  de restauració.  Una  d'elles,  la  més costosa e

inviable, però la més suggeridora, seria de posar un carilló de 36 o 48 campanes,

de perfil pesat, i per tant amb la suficient potència sonora com per que sonara en

tota la plaça i més enllà. El carilló, com a signe de presència municipal, comptaria

amb un teclat manual, serviria d'instrument de concert, i podria acompanyar, per

exemple, l'espera de la mascletà, en compte de les cançonetes a les que ens han

tingut acostumats. Com a contrapartida, tant el carilló actual (set campanes) com

els mecanismes o tambors per tocar les melodies, es podrien muntar en algun lloc,

com per exemple el pati del Museu de la Ciutat, i tocar la Marxa a cada hora, que

seria un atractiu i una mostra de conservació de patrimoni industrial. Aquesta doble

operació (carilló nou, muntatge del carilló vell) no costaria menys de 500.000 euros.
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Una segona alternativa,  la  més barata,  seria  dotar  d'electromalls,  un per

campana, per tocar la melodia tant de la Marxa com dels quarts i  de les hores.

Proposem  electromalls  i  no  la  utilització  dels  martells  exteriors  actuals,  ja  que

suposaria  un  conjunt  innecessari  de  mecanismes  (19  motors  en  compte  de  7

electromalls) de difícil programació. Aquesta alternativa té un problema ja indicat en

1930: que les campanes se senten poc degut al trànsit d'aquell moment! Imaginem

ara!  Aquest  alternativa  estarà  entre  els  12.000  euros,  inclòs  el  nou  ordinador

necessari  per a la  gestió dels electromalls.  Cal  dir  que l'ordinador actual no pot

controlar martells sinó que gestiona melodies, que és una cosa molt diferent.

Hi ha una tercera alternativa que podria completar la segona: es tractaria

d'utilitzar la megafonia existent per amplificar el so de les campanes durant el dia.

D'eixa manera serien més audibles amb el soroll del trànsit, i per la nit continuarien

sonant, per donar servei als ciutadans i per no perdre el dret i l'obligació municipal

de comunicar l'hora de dia i de nit, sols amb les campanes, que com sonen poc, no

haurien de molestar als escassos veïns de la zona. Aquesta tercera solució costaria

poc més que la segona atès que la megafonia ja existeix.

En els  temps de limitacions  econòmiques actuals,  nosaltres proposem la

tercera, com a solució per mantenir el toc de les campanes de dia i de nit, i per

augmentar la seua sonoritat, de campana, no de gravació, durant el dia.

No  obstant  quedem  a  la  vostra  disposició  per  completar  aquestes

informacions on i quan siga necessari.

Dr. Francesc LLOP i BAYO
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