EL CAMPANAR DEL COL·LEGI DEL
CORPUS CHRISTI (PATRIARCA)
El campanar és de gran transcendència en l
´arquitectura valenciana del XVII. Edificat amb
rajola, presenta un cos prismàtic de quatre costats
que sobreeix del perfil de l´edifici, i el seu aspecte
més destacable el constitueix el cos de campanes
amb un sol arc de mig punt a cada costat, emmarcat
per apilastrats dòrics rebuidats en el mur i un
cornisament amb permòdols.
El traçat se situa al cap d'una tipologia que, amb
variants o afegits ediculars en els coronaments, es
donarà en terres valencianes durant tot el segle.
Segons pareix fou projectat primerament amb
xapitell de teules vidriades, que el fundador mateix
manà suprimir i canviar per un simple terrat amb un
ampit coronat per boles. El campanar presenta
igualment diversos quadrants solars, i una matraca
antiga sense ús.
Les campanes del Col·legi són nombroses, i
distribuïdes en diversos espais: el campanar té huit
campanes, l’espadanya del rellotge presenta dues, i
altres tres campanes de senyals (una de les quals
està datada en el segle XV) es troben en espais
com el clauste o els corredors.

ELS CAMPANERS DEL PATRIARCA
Els
Campaners
del
Patriarca va començar
com a colla de campaners
voluntaris l’any 1971 per
tocar durant els actes
litúrgics de la Huitava del
Corpus Christi, que es
celebra
amb
especial
solemnitat des de la
fundació del Col·legi.
Des d’eixa data, any rere
any
s’han
encarregat
d’executar els tocs de la Huitava i altres tocs
extraordinaris, com els associats al recent quart
Centenari de la mort del Patriarca Sant Joan de
Ribera.

El campanar del
Real Col·legi del
Corpus Christi i les
seues campanes

En 2011 es celebra el 40 aniversari dels Campaners
del Patriarca, origen i nucli primer del Gremi de
Campaners Valencians i posteriorment dels
Campaners de la Catedral de València (des de l’any
1988 els campaners toquen de forma habitual al
campanar de la Catedral).

40 Aniversari
Campaners del Patriarca
1971-2011
Més informació campanar i campanes:
http://www.campaners.com/php/campanar.php?
numer=463

Campaners de la Catedral de València

ELS TIPLES

LES GRANS
El Peret, El Cu-cú (1)
Any fosa 1678
Pes aproximat 64

El Vicent (5)
Any fosa 1603
Pes aproximat 235
Fonedor MARTÍNEZ,
VICENT

L´Andreu (6)
Any fosa 1889
Pes aproximat 319
Fonedor DENCAUSSE,
JUAN (BARCELONA)

La Xerra, la Xerreta
(2)
Any fosa 1603
Pes aproximat 102
Fonedor MARTÍNEZ,
VICENT

La Morlaneta (3)
Any fosa 1678
Pes aproximat 131
Fonedor GALANT

La Despertadora, la
Bàrbera (4)
Any fosa 1603
Pes aproximat 235

LES DE RELLOTGE

El Beato (7)
Any fosa 1914
Pes aproximat 545
Fonedor ROSES,
HIJOS DE L.
(ALBAIDA)

Rellotge quarts (A)
Any fosa 1605ca
Pes aproximat 72
Fonedor MARTÍNEZ,
VICENT

Rellotge hores (B)
Any fosa 1599
Pes aproximat 166

EL RELLOTGE DEL COL·LEGI

El Mauro (8)
Any fosa 1606
Pes aproximat 729
Fonedor MARTÍNEZ,
VICENT

El Col·legi del Corpus
Christi conserva una
magnífica maquinària
de rellotge, potser del
XVI, amb la modificació
del pendol. Ubicada
actualment en un lloc
diferent de l'original, i
sense ús.

