EL NOSTRE
PATRIMONI
IMMATERIAL
10 Anys de la Convenció de
Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat. UNESCO
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Què entenem per patrimoni
cultural immaterial?
En les últimes dècades el concepte de patrimoni cultural s’ha vist ampliat més
enllà de monuments i museus, perquè els senyals d’identitat d’una comunitat
transcendixen sempre la materialitat. El patrimoni cultural immaterial és un
patrimoni viu, mantingut per la mateixa comunitat que el crea i el transmet.
Este concepte de patrimoni immaterial ha sigut consolidat i ratificat per la
UNESCO en la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, que definix com “els usos, representacions, expressions, coneixements
i tècniques –junt amb els instruments, objectes i espais culturals que els són
inherents– que les comunitats, els grups i en alguns casos els individus reconeguen com a part integrant del seu patrimoni cultural”.
En la Comunitat Valenciana, la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, establix que “formen part del patrimoni cultural valencià, com a
béns immaterials del patrimoni etnològic, les creacions, coneixements i pràctiques de la cultura tradicional valenciana. Així mateix, formen part d’este
patrimoni com a béns immaterials les expressions de les tradicions del poble
valencià en les seues manifestacions, musicals, artístiques, gastronòmiques
o d’oci, i en especial aquelles que han sigut objecte de transmissió oral i les
que mantenen i potencien l’ús del valencià”.
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Com protegim el nostre
patrimoni cultural immaterial?
La Conferència General de l’ONU per a l’Educació, la Ciència i la Cultura,
UNESCO, va aprovar en la seua 32a reunió a l’octubre de 2003 la Convenció
per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, a través de la qual es
va establir en la UNESCO un Comité Intergovernamental per a la Salvaguarda
del Patrimoni Cultural Immaterial. Este comité és el que regula i manté la Llista
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
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Formar part d’esta llista, en la qual Espanya destaca per ser el quart país amb
més elements inscrits, és el màxim reconeixement a escala mundial per a un
bé immaterial. Dins d’Espanya la Comunitat Valenciana, amb el Misteri d’Elx,
el Tribunal de les Aigües de l’Horta de València i la Festa en Honor a la Mare
de Déu de la Salut d’Algemesí, és l’autonomia amb més patrimoni immaterial
inscrit en esta llista. A més, vam ser els primers amb una inscripció en el
Registre de Bones Pràctiques de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial de
la UNESCO amb el Centre de Cultura Tradicional – Museu Escolar de Puçol,
d’Elx.
La Comunitat Valenciana exercix les seues competències protectores del patrimoni a través de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, en la qual s’establixen dos figures per a protegir el nostre patrimoni cultural immaterial: els béns
d’interés cultural i els béns de rellevància local. La Generalitat Valenciana és
qui establix les mesures encaminades a la protecció, investigació, conservació, difusió, foment i transmissió del patrimoni cultural immaterial de tots els
valencians.

Patrimoni Cultural Immaterial
de la Comunitat Valenciana
Béns immaterials de la Comunitat Valenciana inclosos en la
Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial i Registre de Bones Pràctiques de Salvaguarda de la UNESCO

• Misteri d’Elx. 2001
• Tribunals de regants del Mediterrani espanyol: el Consell d’Hòmens Bons de
l’Horta de Múrcia i el Tribunal de les Aigües de la Vega de València. 2009
• El projecte del Centre de Cultura Tradicional - Museu Escolar de Pusol. 2009
• La Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí. 2011

Candidatures presentades a la Llista Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO
• Tamborades. Rituals de tocs de tambor. 2011
• L’espai cultural de la festa de les Falles valencianes. 2012

Béns d’Interés Cultural Immaterial declarats a la Comunitat Valenciana
•
•
•
•
•
•

Betlem de Tirisiti d’Alcoi. 2002
Solemnitat del Corpus Christi de València. 2010
Entrada de Bous i Cavalls de Segorbe. 2011
Cavalcada de Reis Mags d’Alcoi. 2011
Santantonada de Forcall. 2012
Els Tocs Manuals de Campanes a l’església parroquial de l’Assumpció de la
Mare de Déu d’Albaida; al Campanar de la Vila de Castelló de la Plana; a la
Santa Església Catedral Basílica de Santa Maria de l’Assumpció de Segorbe, i a la Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de Santa Maria de
València. 2013

Béns de Rellevància Local Immaterial declarats a la Comunitat Valenciana

• Les Ambaixades de Moros i Cristians de Crevillent. 2010
• La Tradició Musical Popular Valenciana materialitzada per les societats musicals (Bandes de Música de la Comunitat Valenciana). 2011
• La Moixiganga de Titaguas. 2012
• El Tio de la Porra de Gandia. 2012
• El Cant de la Sibil·la de Gandia. 2013
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BÉNS IMMATERIALS
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA INCLOSOS
EN LA LLISTA
REPRESENTATIVA DEL
PATRIMONI CULTURAL
IMMATERIAL I REGISTRE
DE BONES PRÀCTIQUES
DE SALVAGUARDA
DE LA UNESCO
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LA FESTA O MISTERI D’ELX
Joia del patrimoni intangible
El Misteri d’Elx és un tresor cultural del poble d’Elx i una de les joies més preades del patrimoni valencià, com ho proven la declaració com a Monument
Nacional l’any 1931; la inclusió, l’any 2001, en la primera Proclamació de les
Obres Mestres del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, i la inscripció, el 2008, en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
La Festa, com també es coneix esta obra d’origen medieval, es representa
tots els anys a la basílica de Santa Maria, d’Elx, en el mes d’agost, per a
celebrar la festivitat de l’Assumpció de la Mare de Déu. El dia 14 es posa en
escena la primera part de l’obra, denominada la Vespra, i el dia 15, la segona
part, la Festa.
En la primera jornada del Misteri, la Vespra, la Mare de Déu i el seu seguici,
format per Maria Salomé i Maria Iacobe i alguns àngels (personatges representats per xiquets, ja que l’origen litúrgic de l’obra impedix la participació
femenina), entren per la porta principal de la basílica i ascendixen pel caminador (rampa que s’inicia a la porta major del temple i que comunica amb
l’escenari o cadafal dreçat al creuer).
Des de la cúpula de l’església, que per a les representacions del Misteri es
cobrix amb una lona pintada que simula el cel, descendix un àngel que hi ha a
l’interior d’un aparell denominat magrana. Este àngel (també un xiquet) anuncia a Maria que prompte morirà esta i li entrega una palma daurada perquè
siga portada en el seu sepeli.
Seguint els desitjos de la Mare de Déu, entren al temple els apòstols (excepte
sant Tomàs) disposats a assistir-la en els seus últims instants. Després de
la mort de la Mare de Déu, el xiquet que la representa serà substituït per la
imatge de la Mare de Déu de l’Assumpció, patrona d’Elx. Tot seguit, un nou
aparell aeri, ocupat per tres adults i dos xiquets que figuren àngels, descendix
lentament per a arreplegar l’ànima de la Mare de Déu, que està representada
per una xicoteta imatge. Amb l’arribada d’este cor, anomenat Araceli, al cel
conclou el primer acte de la representació.
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La segona jornada de l’obra, la Festa, s’inicia amb els moments previs al sepeli
de la Mare de Déu. Els preparatius són interromputs per un grup de jueus que
volen impedir l’enterrament. Després d’una xicoteta lluita amb els apòstols, un
dels hebreus intenta tocar el cos de la Mare de Déu i queda paralitzat. Davant
del prodigi, els jueus es convertixen i manifesten la seua fe en la maternitat divina de la Mare de Déu. Batejats per sant Pere amb la palma daurada baixada
del cel, recuperen miraculosament la mobilitat. Els jueus s’unixen als apòstols
en l’enterrament de la Mare de Déu, que es convertix en una solemne processó
sobre l’escenari. Finalment, la imatge de la Mare de Déu serà depositada en
una trapa que hi ha al centre del cadafal que representa la seua sepultura.
En eixe moment, l’Araceli descendix novament per a unir l’ànima de la Mare
de Déu al seu cos i portar-la al cel, ressuscitada. L’Assumpció de la Mare de
Déu és interrompuda per l’apòstol sant Tomàs, que li demana disculpes per
la seua tardança ja que estava predicant a l’Índia llunyana. Obert novament
el cel, fa la seua aparició un altre aparell aeri ocupat per la Santíssima Trinitat.
Llavors, el Pare Etern deposita sobre els polsos de la Mare de Déu una corona imperial. La Mare de Déu ha sigut coronada com a reina de la creació. El
cant emocionant del Gloria Patri, junt amb els aplaudiments dels nombrosos
espectadors, posa final al Misteri d’Elx.
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EL TRIBUNAL DE LES AIGÜES
DE LA VEGA DE VALÈNCIA
Sàvia i mil.lenària
cultura de l’aigua
Va ser declarat Bé d’Interés Cultural Immaterial per mitjà del Decret 73/2006,
de 26 de maig, del Consell. Inscrit el 2009 en la Llista Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO: “Tribunals de
regants del Mediterrani espanyol: el Consell d’Hòmens Bons de l’Horta de
Múrcia i el Tribunal de les Aigües de l’Horta de València”.
Des de fa segles, cada dijous de l’any, l’alguatzil del Tribunal de les Aigües realitza els preparatius, junt a la porta dels Apòstols de la catedral de València,
del lloc delimitat pel corralet, on s’haurà de constituir el Tribunal. Els jutges
que componen el Tribunal encarregat d’impartir la justícia entre els regants
de l’horta són els síndics que presidixen huit de les comunitats de regants
que reguen l’àmbit de l’horta de València més pròxim a la capital del Túria,
a saber: Tormos, Rascanya i Mestalla a la ribera septentrional del riu; Quart,
Benàger-Faitanar, Favara, Mislata i Rovella, a la meridional.
Quan sona al migdia la campana del Miquelet de la catedral, l’alguatzil precedix els síndics que es dirigixen des de la Casa Vestuari, on es visten amb
la brusa negra d’hortolà, a manera de toga de magistrat, fins a la porta dels
Apòstols de la catedral. Així comença un procés àgil.
L’alguatzil, que en un altre temps era l’encarregat de donar l’aigua i alçar les
comportes, porta un ganxo de dos pues, una d’estes encorbada, que li servia
d’ajuda per a separar i arreplegar les taules de les ranures dels partidors. Ell
és qui comença l’acte sol·licitant al president la vènia per a iniciar les crides
per mitjà de les quals anomena públicament i per dos vegades els denunciats.
Estes crides es fan per l’orde en què les séquies prenen l’aigua del riu Túria.
El juí es realitza exposant el cas, per part de l’Alguatzil o Guarda, o presentant-se el denunciant. Els tràmits són totalment verbals i el desenrotllament del juí és íntegrament en valencià. Les ordenances de les respectives
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séquies establixen les penes per a les distintes infraccions. Les sentències
són inapel·lables i el síndic de la séquia s’encarrega d’executar-les.
El Tribunal té una doble funció, jurídica i administrativa, orientada al bon funcionament del complex sistema de regadiu d’arrelam andalusí que articula
l’horta més pròxima a la ciutat de València, i té autoritat sobre el conjunt
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de les séquies. Els síndics són elegits democràticament entre els membres
regants de la seua comunitat que, sense ser persones de formació legal o
jurídica, són coneixedors de les ordenances que constituïxen el corpus jurídic
pel qual es regixen les comunitats de les séquies.
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EL PROJECTE DEL CENTRE DE
CULTURA TRADICIONAL MUSEU ESCOLAR DE PUSOL
D’ELX
Acció de salvaguarda
del nostre patrimoni
El projecte pedagògic del Centre de Cultura Tradicional - Museu Escolar de
Pusol, inscrit per la UNESCO el 2009 en el Registre de Bones Pràctiques de
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, es desenrotlla des del 1968 en
l’escola unitària pública del districte rural de Pusol, al Camp d’Elx.
És un projecte educatiu d’integració de l’escola en el medi, orientat a l’aprenentatge significatiu i a l’educació en valors. La seua ferramenta pedagògica
primordial és el patrimoni cultural i natural.
El projecte fomenta l’autonomia, la responsabilitat i el treball en equip dels
escolars en l’acció de salvaguarda (treball de camp, inventari, museografia,
conservació, difusió i sensibilització). Els escolars aprenen en contacte directe amb el medi i els majors que custodien les tradicions, amb el suport dels
mestres i de col·laboradors externs.
El projecte ha generat un extraordinari fons etnogràfic i ambiental, el Museu
Escolar, que té milers d’objectes i registres orals del camp i la ciutat d’Elx. El
seu èxit es basa en el caràcter comunitari, obert i participatiu que té. El mètode de treball que s’ha utilitzat fins a l’actualitat en este projecte implica els
xiquets en la investigació i en la conservació del patrimoni. Per una banda, els
escolars documenten sobre diversos suports (àudio, foto, vídeo, text, dibuix,
etc.) testimonis del patrimoni immaterial del seu entorn, bé siguen els treballs
tradicionals derivats de la palmera, bé el receptari gastronòmic local. Per una
altra banda, realitzen labors museogràfiques amb els importants fons donats
per la comunitat, els cataloguen, els inventarien i en tenen cura a l’hora d’emmagatzemar-los i exposar-los.
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LA FESTA DE LA MARE DE DÉU
DE LA SALUT D’ALGEMESÍ
Museu viu de la festa valenciana
Va ser declarat Bé d’Interés Cultural Immaterial per mitjà del Decret 117/2010,
de 27 d’agost, del Consell, i inscrit el 2011 en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO
La festa major d’Algemesí en honor a la Mare de Déu de la Salut és una
celebració de gran participació popular que transcorre entre el 7 i el 8 de
setembre. Els seus rituals, transmesos de pares a fills, estan replets d’expressions orals, música, danses i representacions amb reminiscències de cultes
romans, cristians, musulmans i jueus; cultures que van entreteixir l’essència
d’esta terra i que es materialitza en la creació dels instruments musicals, en
la inspiració de les melodies i en la variada indumentària utilitzada en la festa.
És una festa que combina dansa, música, cerimònies religioses i rituals practicats en col·lectivitat, i que és testimoni de les seues diferents expressions
culturals, que promou el diàleg intercultural i convertix la festa en un patrimoni
comú i propi del conjunt de la població.
El toc de campanes de la basílica obri les celebracions. A poqueta nit s’interpreten les vespres i comença la Processó de les Promeses, que comprén peces curtes de teatre religiós interpretades en llengua vernacla per
xiquets, denominades Els Misteris. L’endemà, els gegants que representen
el rei i la reina d’Aragó, Jaume I i la seua dona Violant d’Hongria, s’unixen a
la Processoneta del Matí, mentres que la gran processó general, coneguda
com la Volta General, inclou representacions de personatges bíblics i cants
dels apòstols.
La festa composta per estes tres processons, amb itineraris definits per a
cada una, discorre per la contornada de la basílica menor de Sant Jaume i de
la capella de la Troballa. Les torres humanes conegudes com a Muixeranga,
les danses guerreres que protagonitzen els Bastonets, el record a l’arrelament de la manufactura de la seda amb el ball de la Carxofa, les danses dels
Arquets i Pastorets interpretades per xiquetes i xiquets, els balls tradicionals
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com el bolero representat per hòmens i dones denominat Llauradores, així
com la destresa mística i de galanteria de la dansa dels Tornejants, tots estos
acompanyats de les nombroses composicions de música tradicional interpretades amb dolçaina i tambor, constituïxen la base argumental de la celebració
i configuren el retaule humà de la tradició cultural.
Durant la festa, Algemesí es transforma en un museu viu de la tradició valenciana i mediterrània amb l’entramat social de fe, tradició i cultura que
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comprenen les celebracions litúrgiques a la basílica, el paisatge sonor de
campanes i l’entorn monumental del segle XVII on es realitzen les desfilades processionals amb la participació de més de 1.400 veïns, la nota més
rellevant de les quals és la gran participació i implicació popular a través del
teixit associatiu que requerixen els ritus que la componen, en què participen
gent de totes les edats.
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CANDIDATURES
PRESENTADES
A LA LLISTA
REPRESENTATIVA DEL
PATRIMONI CULTURAL
IMMATERIAL DE LA
HUMANITAT
PER LA UNESCO
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TAMBORADES.
RITUALS DE TOCS DE TAMBOR
Rituals col.lectius de
tocs de tambor
Van ser declarades Bé d’Interés Cultural Immaterial per mitjà del Decret
11/2012, de 13 de gener, del Consell. La candidatura “Tamborades. Rituals
de tocs de tambor” per a ser inclosa en la Llista Representativa de Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO va ser presentada, junt
amb unes altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol, el 2011, i es
troba pendent d’avaluació.
Les tamborades són rituals col·lectius basats en el toc simultani, intens i continuat de milers de tambors i bombos, que compartixen i competixen en virtuosisme en espais públics urbans en el marc temporal/ritual de la Setmana
Santa, i que estan documentades des del segle XIX.
El tambor forma part consubstancial de la Setmana Santa d’Espanya, i és
l’element característic emprat per a transmetre la passió sonora, que s’integra en gran part d’este tipus de festivitats, de les quals formen part la Tamborada d’Alzira i la Rompuda de l’Hora de l’Alcora.
El tambor ha passat a ser un element essencial de la Setmana Santa d’Alzira,
emergent des que va aparéixer, al mateix temps que ha anat integrant-se en
forma de bandes de tambors que han anat fent-se un merescut espai junt
amb les nombroses bandes de música que tradicionalment han acompanyat
els seguicis processionals, alternant les unes i les altres, perquè d’ambdós simultàniament se servixen les germandats i confraries com a acompanyament
sonor. La seua presència, en el conjunt dels actes que tenen lloc amb motiu
de la Setmana Santa a Alzira, s’ha multiplicat fins a fer-se imprescindible en
qualsevol manifestació pública de les confraries, que ha donat lloc al seu acte
específic, la Tamborada local, reflex del dinamisme i la puixança d’esta manifestació de la religiositat popular, que, al seu torn, s’ha convertit en senyal
d’inici de la Setmana Santa d’Alzira.
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De la mateixa manera, la Rompuda de l’Hora de l’Alcora s’ha convertit en un
rés comú en què centenars de tambors sonen a l’uníson esgarrant el cel de
l’Alcora, simulant amb redoblaments els trastorns i el cataclisme físic que va
patir la terra amb la mort de Crist, i així el tambor es convertix en lament, en
oració, en desesperat crit que trenca el gèlid ambient del matí fúnebre. I és,
sens dubte, el bombo l’instrument que millor configura el motiu d’estos tocs
que signifiquen la pèrdua de la vida i el dolor humà, que té reflex en la sang
que, a poc a poc, ix de les ferides que els confrares es fan a les mans, i tanca
la pell tensa del tambor. El Divendres Sant, a les 12.00 hores del migdia, els
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tamboriners, tant alcorins com de tota la província de Castelló i de tota la
geografia espanyola, s’unixen en una mateixa pregària. En eixe just moment,
cada any, una personalitat diferent del món polític, social, cultural o esportiu
és invitada per a iniciar la Rompuda, és a dir, el primer colp sec de bombo,
que dóna pas als milers de tambors i bombos que irrompen al migdia del
Divendres Sant. Cada any esta peculiar manera de resar i sentir la Setmana
Santa té més adeptes, més de mil tambors i bombos sonen en unió el Divendres Sant alcorí.
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L’ESPAI CULTURAL DE LA
FESTA DE LES FALLES
VALENCIANES
Festa del foc, de la pólvora
i de la música
Va ser declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial per mitjà del Decret 44/2012,
de 9 de març, del Consell. Presentada la candidatura “L’espai cultural de la
festa de les falles valencianes” per part de l’Estat espanyol, el 2012, per a
ser inclosa en la Llista Representativa de Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO, es troba pendent d’avaluació.
Les Falles valencianes, expressió viva i popular d’un poble, són festes d’origen veïnal, sorgides i perfeccionades a través del temps pel poble valencià,
com a manifestació artística, cultural, satírica i com a expressió festiva singular. Dimanen de la voluntat d’un grup de persones i tenen com a nexe comú la
celebració tradicional dels festejos que els són propis, desenrotllats durant el
denominat exercici faller. Les falles, any rere any, s’alcen als carrers de molts
pobles de la Comunitat Valenciana com a exemples de riquesa patrimonial,
de tècniques artesanals, de formes d’organització, amb un cúmul de festejos,
actes i aspectes associats a la indumentària, la música, la gastronomia i la
pirotècnia.
La festa gira al voltant d’un element principal, la falla, que és una instal·lació
d’art popular al mig de l’espai públic, feta amb materials combustibles, que
satiritza i critica l’actualitat local, nacional i internacional a través de figures
al·legòriques i de versos satírics. La falla té el seu principi amb els actes rituals
de la instal·lació al carrer i la plantà, i acaba amb la cremà el dia 19 de març.
Durant una setmana, al voltant de la falla, diferents institucions públiques
i associacions ciutadanes generen una variada seqüència ritual que inclou
un ampli programa d’activitats culturals i festives, la major part realitzades al
carrer. Entre estes destaquen: la crida, l’exposició del ninot, la mascletà diària
des de l’1 de març, la despertà, cercaviles, l’ofrena de flors a la patrona, etc.
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Amb la seua consolidació com a festa major, el calendari d’activitats s’ha
estés al conjunt de l’any amb la incorporació d’iniciatives culturals i festives
com ara concursos de teatre, setmanes culturals, edició de publicacions o
concursos de llibrets de falles.
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El conjunt d’estes activitats i elements conformen l’espai cultural de les Falles
valencianes com una realitat patrimonial de gran participació ciutadana en la
totalitat de l’entramat urbà de les localitats en què se celebra.
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BÉNS D’INTERÉS
CULTURAL IMMATERIAL
DECLARATS A
LA COMUNITAT
VALENCIANA
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BETLEM DE TIRISITI D’ALCOI
El més gran espectacle
Va ser declarat Bé d’Interés Cultural Immaterial per mitjà del Decret 192/2002, de
26 de novembre, del Consell. Els orígens documentals del Betlem de Tirisiti se
situen entre els anys 1870 i 1880, moment en què figuren tres empreses familiars
amb espectacles semblants; l’actual és el resultat de la fusió d’estes tres. Així es
configura un teatre de titelles de format xicotet i de públic familiar, que reunix elements argumentals religiosos comuns i coneguts, però també altres d’heterogenis, en els quals es reflectixen costums locals, fets singulars o tradicions alcoianes.
Els titelles del Betlem de Tirisiti són del tipus anomenat de peu i vareta, es
mouen per un entramat de guies que travessen l’escenari en distintes direccions en una espècie de carrils que connecten els diferents punts de l’escena.
Els manipuladors se situen davall l’escenari i cada nino es mou amb una vara
que sosté la peanya a la qual va fixat. Els personatges, d’escasses dimensions (entre 25 cm per als secundaris i uns 40 cm per als personatges principals), tenen només una cama fixada a la base, de manera que, al moure’s
bruscament, es mouen els braços i l’altra cama, la qual cosa provoca una
sensació de moviment escènic.
Un altre aspecte característic és el de la veu dels personatges que parlen
(Tirisiti, el personatge central, i el Sereno) amb una veu deformada per una
llengüeta metàl·lica que afina el to d’una manera molt especial, agut fins al
punt de dificultar la compressió d’allò que diuen i fer necessària la traducció
per part d’una veu en off.
Un dels trets característics és el seu caràcter bilingüe: la narració de la història
sagrada és exclusivament en castellà i els diàlegs del narrador amb els personatges, les explicacions d’escenes profanes o les diferents exhortacions al
públic són en valencià. Mentres que el text sagrat és molt rígid i està basat en
textos evangèlics, tant canònics com apòcrifs, el text profà és molt més obert
i pot adaptar-se als espectadors assistents o als fets ocorreguts durant l’any.
El tempo és accelerat, quasi frenètic, amb dos parts ben definides: part sacra,
naixement de Crist, l’adoració i la fugida a Egipte, i part costumista alcoiana,
amb una sèrie d’escenes de contingut específicament local, de situacions
viscudes per part de personatges o de costums populars.
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LA SOLEMNITAT DEL CORPUS
CHRISTI A LA CIUTAT DE
VALÈNCIA
L’antiga processó dels sentits
Va ser declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial per mitjà del Decret 92/2010,
de 28 de maig, del Consell.
La festivitat del Corpus Christi ha sigut, durant segles, la festa principal de la
ciutat de València, i actualment se celebra l’octau diumenge després de Pasqua. Comença la celebració, l’antevigília de la festa, amb el trasllat de les roques a la plaça de la Mare de Déu, precedida de l’entrega de pomells o rams
de flors per part de l’Ajuntament de València a les autoritats civils, religioses
i militars de la ciutat, a les quals invita a l’acte. El diumenge assenyalat, dia
propi de la festa, presenta dos parts ben diferenciades: al matí, la cavalcada
del Convit, i a la vesprada, pròpiament la processó.
Obrin la cavalcada del matí les banderoles, i després d’estes, els nanos, que
formen tres parelles ballant als sons i ritme del tabalet i la dolçaina. Els seguixen el capellà de les roques, que és l’encarregat de convidar el poble valencià
a la processó. A continuació van totes les danses, la Moma i els momos,
els cavallets, la Mangrana, els arquets, els pastorets, les vetes de Sueca, la
Guerrera de Titaguas, els llauradors i els turcs. Continuen després els personatges dels misteris de Sant Cristòfol, del rei Herodes, i tanca este misteri la
famosa Degolla, que simbolitza la guàrdia d’Herodes complint la seua missió
d’executar els innocents. És, sens dubte, el grup més esperat i celebrat pels
espectadors, perquè al seu pintoresc aspecte s’hi unixen el seu armament,
un carxot i la funció que tenen, que és emprendre-la a bastonades amb la
gent, mentres llancen a l’aire llepolies. Actualment complix perfectament la
seua missió festiva i hi implica el públic assistent i els veïns, que no dubten
a respondre a les seues provocacions amb poals d’aigua llançats des de les
finestres.
La processó s’inicia amb la desfilada de les roques, arrossegades per cavalls guarnits amb luxe a l’estil valencià, i que són conduïts per llauradors
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abillats amb la brusa negra. Finalitza el recorregut amb la vistosa puja al final
del carrer de les Avellanes, on se celebren improvisades competicions de
tir i arrossegament. Després de les roques, té lloc l’enramà, en la qual els
carros llancen la murta per la volta de la processó. Es reprén la desfilada
de les danses a les quals se sumen els famosos gegants, que simbolitzen
l’adhesió a l’Eucaristia de tots els continents. Després d’estos elements, comença pròpiament la processó amb la senyera i les banderoles, seguida de
la creu processional i de les parròquies, i s’hi entremesclen els gremis i els
personatges de l’Antic testament, entre d’altres, Noé, denominat pel poble
l’agüelo Colomet o Josué, conegut com “qui parà el sol”. El seguixen els personatges del Nou Testament, on destaquen els dotze apòstols amb els seus
símbols a les mans, les àguiles i els personatges dels misteris. Quasi al final
desfilen els cirialots, vint-i-sis reis que simbolitzen els ancians de l’Apocalipsi,
que porten un gran cirial. Després dels invitats i del capítol catedralici, ix de
la catedral la monumental custòdia i, al mateix temps, sonen la música, les
salves i les campanes del Miquelet. Al seu pas pels carrers engalanats, on
destaca la decoració dels balcons amb la pluja incessant de pètals de roses,
el toc consecutiu de les campanes de les distintes parròquies de la ciutat,
l’olor d’encens, més tots els precedents anteriors, constituïxen una jornada
simbòlica difícil d’oblidar.

LA CAVALCADA DELS REIS
MAGS D’ALCOI
La il.lusió dels més xicotets
Va ser declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial per mitjà del Decret
199/2011, de 23 de desembre, del Consell.
La festivitat de l’Epifania a Alcoi té una personalitat pròpia amb la Cavalcada de
Reis Mags, que es documenta per primera vegada l’any 1866, si bé és a partir
del 1885 quan la cavalcada adquirix les característiques que la definixen i que
l’han convertida en la més antiga d’Espanya. No cal dir que la cavalcada dels
Reis Mags és la proclamació de la il·lusió dels xiquets feta realitat, una celebració que, si bé està estesa per tot el país, a la Comunitat Valenciana, la ciutat
d’Alcoi compta amb un distintiu que la fa singular, especial i única, no sols per
la seua antiguitat (125 anys), sinó per la seua configuració i pel seu contingut.
Lluny de ser una desfilada festiva a l’ús, esta cavalcada es manté fidel al seu
significat i escenifica amb la major versemblança l’arribada dels Mags d’Orient
i l’adoració al Xiquet Jesús. És, en realitat, una ambiciosa posada en escena
de l’Epifania, que culmina a la nit de cada 5 de gener, però que s’emmarca en
una trilogia. La celebració d’esta festivitat s’estructura en tres actes principals:
Les pastoretes: La celebració d’esta cavalcada infantil es remunta a l’any 1889.
Inicialment va ser una desfilada infantil que, a la vesprada del dia 5, eixia de la
ciutat per a rebre els Reis. Actualment, se celebra el matí del diumenge o del dia
festiu anterior al 5 de gener i transcorre pel carrer de Sant Nicolau, per a finalitzar
a la plaça d’Espanya, al costat del naixement d’un betlem vivent. Els protagonistes són un grup de xiquets i xiquetes abillats amb vestits de pastors, que desfilen
amb els seus ramats per a acudir a l’estable i obsequiar el Xiquet. L’acte rememora l’anunci –de l’àngel als pastors– de la bona nova del naixement de Jesús.
L’anunci de l’arribada de Ses Majestats, El Ban Reial: Pronunciada per un ambaixador reial que arriba a la ciutat la vespra de la celebració, acompanyat pels
patges i les burretes que transporten bústies, a manera d’alforges, on xiquets i
majors depositen les seues cartes, les seues il·lusions, perquè els arriben amb
rapidesa, ja que és el correu més directe que hi ha als Reis Mags.
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Cavalcada de Reis Mags: Els Reis avancen amb sumptuositat sobre cavalcadures. Cada rei va acompanyat dels seus patges i dels qui porten la torxa, mentres desenes de patges emmascarats de fosc, “els negres”, són els
encarregats d’entregar als xiquets els seus regals. I per a això se servixen
de llargues escales de mà amb què ascendixen als balcons de les cases.
Centenars de paquets, ordenats en els camions que seguixen la comitiva,
són distribuïts entre els destinataris que havien confiat els seus encàrrecs als
organitzadors. El seguici dels Reis arriba a la plaça i els sobirans descendixen de les seues cavalcadures i caminen cap al naixement. El moment de
l’adoració al Xiquet Jesús s’adorna amb l’efecte de les bengales distribuïdes
entre el públic, i l’acte se solemnitza amb focs d’artifici i el volteig de totes les
campanes de l’església de Santa Maria.
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L’ENTRADA DE BOUS I
CAVALLS DE SEGORBE
El trasllat fet espectacle
Va ser declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial per mitjà del Decret 6/2011,
de 4 de febrer, del Consell.
L’Entrada de Bous i Cavalls de Segorbe és el resultat de l’evolució del trasllat de bestiar per a ser corregut en un recinte tancat o plaça de bous. Bàsicament, es tracta de la carrera protagonitzada pels bous en l’últim tram
del recorregut que realitzen des del riu Palància fins a la plaça on tindrà lloc
l’exhibició. En estos últims centenars de metres, els bous són acompanyats
de cavalls amb els seus corresponents genets, que, al galop, abriga i manté
agrupat el bestiar per a evitar que cap animal es desvie del recorregut o es
detinga. Esta carrera es desenrotlla per uns dels principals carrers de la ciutat
i entre la presència de milers de persones que delimiten el pas dels animals i
es convertixen en autèntiques muralles humanes, substituint qualsevol tipus
de tanca material.
Els estudis realitzats fins ara remunten les primeres dades sobre l’existència
de festes de bous a Segorbe a l’any 1386, època en què s’estructuraven
entorn de l’advocació de sant Joan i sant Pere, on l’Entrada seguia un procés
de selecció i trasllat dels bous.
L’Entrada de Bous i Cavalls de Segorbe ha canviat radicalment el seu significat: un simple transport de bestiar per a ser posteriorment utilitzat s’ha
convertit en un espectacle ritualitzat, en el qual s’empren animals específics,
en certa manera apropiats per a esta ràpida passejada. Al mateix temps, este
efímer trasllat, vertiginós i fascinant, s’ha convertit en un signe d’identitat de
la ciutat episcopal.
Les festes patronals que la ciutat celebra en honor a la Mare de Déu de
l’Esperança, Loreto i Cova Santa, que s’inicien oficialment l’últim dissabte
d’agost. Les entrades se celebren en la setmana en què queda inscrit el dia
9 de setembre. L’hora en què es produïx el trasllat del bestiar és sempre a les
dos de la vesprada.
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LA SANTANTONADA
DE FORCALL
La lluita del bé i del mal
Va ser declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial per mitjà del Decret 10/2012,
de 5 de gener, del Consell.
La festa de sant Antoni Abad del 17 de gener se celebra d’una forma singular
a Forcall, on rep el nom de la Santantonà. Es pot interpretar hui en dia com la
festa de sant Antoni que dura tot el cap de setmana. Però, a més, fa referència a l’acte parateatral que ha popularitzat la festa de sant Antoni de Forcall i
que finalitza amb la crema de la barraca. També s’entén per Santantonada el
grup que integra l’acte i que, a més, complix amb altres obligacions com són
anar pel maio, arreplegar el brancatge i construir la barraca.
Abans de la celebració es donen els següents actes preliminars: la portada
del maio, la tallada de la llenya i la pastada de la rolleta. El divendres anterior
al cap de setmana més pròxim a la festivitat del sant té lloc per complet la
Santantonada: l’encesa de les tronques, l’esquellot, la plantada del maio,
vestir la barraca o la representació de la vida del sant, una obra teatral que
narra en to satíric i humorístic la vida i obra de sant Antoni, que es representa
o no, segons el parer dels majorals de cada any. I, per fi, a l’arribar la nit es
realitza la Santantonada. Es tracta d’una desfilada pels principals carrers de
la població seguint un orde concret, que és la culminació i apoteosi d’esta
festa profanoreligiosa.
L’esquema de l’acte parateatral és el següent:
•
•
•
•
•

Sant Antoni lluita contra les potències del mal i el caos.
Sant Antoni és vençut per les forces del mal (dimonis/botargues), fet
presoner (lligat) i tancat en un món interior (barraca en flames).
Sant Antoni mor (lament de la gaita en to menor i trist).
Sant Antoni ressuscita (ix vencedor de la barraca). Triomf sobre la mort
(la gaita torna a entonar el cant d’alegria).
El caos acaba i torna la concòrdia.
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La desfilada recorre els principals carrers del centre històric de Forcall i el
Despullat conduïx lligats a una corda els sants, acompanyats per les botargues, que ballen frenèticament al so de la gaita i el tabal, i colpegen el terra i
els espectadors amb els pellots. L’extásis de la festa té lloc quan la Santantonada arriba a la plaça i a la barraca que hi ha allí. Els dimonis perseguixen
els sants per a fer-los entrar dins de la cova; estos es resistixen, però finalment els dimonis aconseguixen els seus objectius. Els sants són introduïts a
la cova i els cremallers calen foc a l’efímera construcció: és la mort de sant
Antoni. Moments després, els gaiters i tabalers fan sonar melancòlicament
els seus instruments (melodia coneguda com La Mort de Sant Antoni). Amb
el lament de la gaita, tots els dimonis es tiren a terra amb les cames alçades i
atacats de moviments espasmòdics. El sant ressuscita i la gaita torna l’alegria
a la desfilada. Acaba la Santantonada amb el llançament de bengales en què
participen tots els personatges de la festa. El caos acaba i la concòrdia torna
a regnar. Els habitants de Forcall i la gent vinguda de fora també passen per
dins de la barraca mentres es crema, resen la seua oració i demanen el desig,
que tots asseguren que es complirà.

ELS TOCS MANUALS
DE CAMPANES

A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE L’ASSUMPCIÓ
DE LA MARE DE DÉU, ALBAIDA; AL
CAMPANAR DE LA VILA, DE CASTELLÓ DE LA
PLANA; A LA SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL
BASÍLICA DE SANTA MARIA DE L’ASSUMPCIÓ,
DE SEGORBE, I A LA SANTA ESGLÉSIA
CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE
SANTA MARIA, DE VALÈNCIA

La més alta música comunitària
Van ser declarats Bé d’Interés Cultural Immaterial per mitjà del Decret
111/2013, d’1 d’agost, del Consell.
Els tocs de campana formen part del paisatge sonor i cultural dels valencians des de la conquista cristiana. Les veus de les campanes han constituït,
al llarg dels segles, la veu de la comunitat, el mitjà d’expressió i de comunicació més immediat i eficaç al servici de tots, la referència sonora que
servia per a informar i coordinar tota una comunitat local. Les campanes
construïxen el temps col·lectiu, no sols a través dels rellotges, sinó dels
diversos tocs que marquen el pas de la jornada, de la setmana, de l’any
i de la vida. Marquen espais festius o de dol i indiquen amb els seus tocs
la rellevància de certes persones, bé en el moment de la seua mort, bé
en uns altres esdeveniments extraordinaris. Per això, les campanes arriben
més enllà del significat religiós, sense oblidar-lo, ja que es convertixen en la
veu d’una comunitat, en el seu símbol sonor més intuïtiu i emotiu. Els tocs
tradicionals es caracteritzaven per la seua gran varietat local, estrictament
reglamentats, i molts d’ells eren iguals en el contingut però diferents, i inclús
oposats, en les formes d’una població a un altra.
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Els valencians hem desenrotllat, al llarg dels segles, una cultura pròpia, una
manera diferenciada de tocar les campanes, basada primer en els repicaments i en les campanes oscil·lants, i més tard en el volteig generalitzat,
sovint combinat amb les maneres anteriors de toc.
Els canvis ocorreguts en els últims decennis, especialment relacionats amb
un cert abandó de les tradicions i una mecanització quasi absoluta de les
campanes, van suposar la pèrdua d’uns tocs diferenciats, que van ser substituïts per motors repetitius i sense caràcter propi. Uns 1.500 campanars es
van electrificar en pocs anys i podem assegurar que cap al 1990 la pràctica
totalitat dels tocs tradicionals havien desaparegut. Les campanes, doncs,
van perdre el seu valor col·lectiu cap a la dècada del 1960: pareixia que per
a ser moderns i per a adaptar-se a les noves normes conciliars calia trencar
amb tota tradició i començar novament. Així, els tocs, que cobrien les necessitats de la comunitat al llarg de tota la seua vida, social i individual, van
anar limitant-se als tocs de missa i de festa, i potser de difunts. Tocs com el
d’oració al llarg de la jornada, de vespra de diumenge, tocs contra les tempestats, tocs per a tancar les muralles i molts altres van desaparéixer, no sols
dels campanars, sinó inclús de la memòria col·lectiva.
Uns pocs campanars, com el d’Albaida i el de Castelló de la Plana, van
mantindre la tradició manual, inclús sense electrificar les seues campanes,
i en aquells anys es van consolidar dos nous grups de campaners en les
catedrals de Segorbe i València, llavors parcialment mecanitzades, que van
recuperar la tradició manual dels tocs de campanes extraordinaris, tant
festius com de difunts. La protecció d’estos quatre campanars i els seus
corresponents tocs manuals servixen d’exemple patrimonial i referència sonora. Es tracta, d’una banda, de la torre d’Albaida, que ha sabut conservar
des del segle xiii fins a l’actualitat, i de manera ininterrompuda, el toc manual de campanes i ha complit la consueta exhaustivament tots els dies de
l’any; i d’una altra banda, del campanar municipal de Castelló de la Plana.
En ambdós casos, mai van mecanitzar les seues campanes i mantenen fins
a la data tant els tocs diaris com els festius i de difunts; i, finalment, les catedrals de Segorbe i de València, que, a través de les seues corresponents
associacions de campaners, han recuperat la totalitat dels tocs festius ordinaris i extraordinaris, i mantenen i divulguen les seues tradicions, els seus
tocs i les seues campanes.
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BÉNS DE RELLEVÀNCIA
LOCAL IMMATERIAL
DECLARATS A
LA COMUNITAT
VALENCIANA
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LES AMBAIXADES DE
CREVILLENT

Van ser declarades Bé de Rellevància Local Immaterial per mitjà de l’Orde
32/2010, de 14 de juliol, de la Conselleria de Cultura i Esport.
Les Ambaixades de Crevillent són una obra literària el text bilingüe de la qual
–castellà per a l’ambaixada cristiana i valencià per a l’ambaixada mora– relata
fets escaiguts el 1265: el pacte de convivència entre el Rei Jaume I i el Raïs,
senyor de Crevillent. Dins de la celebració de moros i cristians que té lloc
cada any a l’octubre, quan se celebren les seues festes majors en honor al
seu patró, sant Francesc d’Assís, es representen les ambaixades, eix central
d’esta festivitat. La protecció suposa transmetre a les futures generacions
unes ambaixades diferents, que imprimixen caràcter a les Festes de Moros i
Cristians de Crevillent.
El tret característic d’estes ambaixades, i que les diferencien de la resta, és el
seu valor històric, ja que relaten fets ocorreguts el 1265. Amb açò es pretén
que quan se silencia la pólvora, quan la música es retira dels carrers, quede
el seu text, la història que ajude els jóvens a conéixer la història del seu poble.
Crevillent es va mantindre en la línia divisòria entre castellans i valencians, i
les ambaixades no podien ser immunes a esta circumstància. Tant un idioma
com altre s’alternen per a donar un missatge dels valors lingüístics, i les ambaixades s’han convertit en un homenatge a les generacions de crevillentins
que han sabut mantindre la seua llengua.
Amb el pacte de convivència entre el Rei Jaume I i el Raïs queda segellat el
caràcter d’un poble. Els crevillentins han sabut impregnar al llarg de la seua
història el valor d’entesa i convivència entre races i cultures. El pacte de convivència es rememora en cada plaça, en cada carrer d’este multiracial poble.
Pacte que es posa en valor com a esperó, com a repte i estímul per a la vida
diària.
Les ambaixades, a través dels seus diàlegs, ens dibuixen la senyoria de Crevillent en totes les seues facetes, política, social, econòmica i cultural, que
ben bé pot reflectir la seua realitat al llarg de tota l’edat mitjana i que han
aconseguit penetrar en el poble crevillentí, perfecte coneixedor d’un passat
que ha marcat el seu futur.
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LA TRADICIÓ MUSICAL
POPULAR VALENCIANA

MATERIALITZADA PER LES SOCIETATS
MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Van ser declarades Bé de Rellevància Local Immaterial per mitjà de l’Orde
1/2011, de 12 de juliol, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.
La protecció és sobre les activitats que realitzen en l’àmbit de la cultura musical valenciana les societats musicals a través de les bandes, cors associats,
escoles de música per a la formació dels futurs integrants de les bandes i
orquestres de corda, que, si és el cas, existixen.
Les societats musicals participen en les festes patronals o altres esdeveniments que estiguen arrelats en la cultura de la localitat on s’ubiquen, bé siga en
processons, cercaviles o concerts, amb el seu uniforme corresponent i precedides dels estendards tradicionals. Igualment, la seua activitat es complementa
amb la participació en els certàmens organitzats per la Generalitat, per les diputacions, per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
o per altres entitats, així com pels tradicionals intercanvis entre bandes de dos
municipis diferents. També formen part del bé protegit aquells elements físics
que conformen la història de les societats musicals, especialment els seus arxius documentals i audiovisuals i els instruments musicals en actiu o fora d’ús.
Un tret principal de les societats musicals és el voluntarisme dels participants.
La música es fa per afició i no per ànim de lucre, i eixa vocació genera una
passió i un coneixement musicals que impregnen la vida, no sols dels participants sinó de les seues comunitats locals. La música de bandes, que sovint
és una música en moviment, al llarg de l’espai comú, es convertix en un
necessari paisatge sonor que conforma la major part de les nostres activitats
rituals comunitàries. Es tracta, sobretot, d’una música feta per un grup organitzat, per a una comunitat, i que es toca als espais i en els moments més
significatius per a la col·lectivitat.
A terres valencianes, per motius que encara no es coneixen bé, les societats
musicals van arrelar amb molt més vigor que en les altres zones d’Espanya.
També és cert que la banda de música és una de les constants de les festes
valencianes de tipus religiós o civil. En una gran majoria de pobles i xicotetes
ciutats de la Comunitat, la vida cultural gira entorn de la banda de música i
dels seus locals, que han servit de lloc de trobada, escola de música, ateneu,
sala d’exposicions, biblioteca i memòria col·lectiva, i que han conformat en
molts casos importants fons patrimonials.

| 55

56 |

LA MOJIGANGA DE TITAGUAS
Va ser declarada Bé de Rellevància Local Immaterial per mitjà de l’Orde
3/2012, de 23 de gener, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.
La Mojiganga de Titaguas és una dansa ritual, amb esquemes clars i ben
definits, molt acadèmics i sempre sota la direcció d’un mestre de dansa.
Esta manifestació cultural, procedent de les antigues moixigangues o danses burlesques, ha evolucionat precisament cap a una fixació simbòlica que
reproduïx, en un context festiu molt especial (les Festes Grosses, cada set
anys), deu imatges o quadros, formats en part per torres humanes. És una representació de carrer, perfectament estructurada, amb totes les seues parts
intactes i amb variacions mínimes o inexistents des del segle XVIII, fruit de
l’evolució de l’antic Ball de Valencians renaixentista, que es va transmetre
oralment. Totes les figures que componen la dansa tenen una estreta relació entre si, i es diferencien clarament els altars de la primera part, amb un
clar motiu religiós (inclús marià), dels quadros de la segona part, que fan
referència a oficis tradicionals o a desenrotllaments de dansa. La Mojiganga
de Titaguas compartix amb altres celebracions semblants de la Comunitat
Valenciana la realització de les torres humanes de figures, amb significats
diversos, tant religiosos com profans. No es tracta, per tant, de formar elevades construccions per mitjà de persones, sinó que es pretén comunicar
significats a través d’eixes torres humanes.
La vestimenta la distingix de la resta de moixerangues de la Comunitat Valenciana, totes amb vestidures molt semblants entre si i paregudes als dels
castellers, ja que usa l’antiga vestimenta dels llauradors valencians. També
es diferencia de la resta de moixerangues perquè totes han fraccionat el seu
desenrotllament continu i s’han transformat en una amalgama de figures distintes que s’executen sense orde determinat, mentres que la Mojiganga té
un desenrotllament únic i continu de totes les seues figures, amb un lloc i un
orde determinat. La Mojiganga de Titaguas no sols transmet valors tradicionals, sinó que s’ha convertit en element aglutinador d’identitat i pertinença
per a esta població i els seus habitants, especialment per a aquells que per
diversos motius residixen i treballen fora de la població.
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EL TIO DE LA PORRA
DE GANDIA
Va ser declarada Bé de Rellevància Local Immaterial per mitjà de l’Orde
22/2012, de 20 de juny, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.
És una banda de tambors, amb esperit grotesc, que recorre els carrers i visita
els col·legis de la ciutat el primer dia de fira per a anunciar el començament
de les festes, com un homenatge a la memòria i l’ànima de les antigues comparses. Pareix que el seu origen està en el Tambor Major de la Milícia Nacional
del segle xix, hereu dels tambors i pifres que van tindre els terços espanyols
i les milícies de les ciutats murallades. Les bandes ixen el primer dia de la
festes des de la plaça Major, a les 9 hores del matí, per a visitar escoles i
institucions, i es concentren novament al mateix lloc, cap a les 13.30 hores,
per a finalitzar l’acte amb un bombardeig pirotècnic.
La missió o funció d’esta banda de tambors és fer la diana i l’anunci del començament de la festa a tambor batent, omplir en qualitat de correu l’antiga
universitat i transmetre en la seua desfilada alegria a la població. Des del
1934, al visitar els col·legis, alliberen els escolars de les seues tasques perquè
visquen amb il·lusió la celebració festiva.
El Tio de la Porra porta un element característic, el bastó de comandament
de color daurat, també anomenat porra, que és propi de l’autoritat i símbol de
la sobirania popular. També porta com a distintiu una banda que descendix
del muscle dret al maluc esquerre, i pot cobrir-se el cap amb un color diferent
del de la resta de la formació. Quant a la indumentària, fins a l’any 1929 la
formació portava un uniforme militar indeterminat, i des d’eixe any, el de granaders, a la manera antiga (1808). Este uniforme es compon de casaca blava
amb coll, solapa corba i bocamànega en roig; pantalons o calçons blancs;
camisa blanca amb gorjera del mateix color al coll, i com a calçat, botes
negres o sabates negres, i en este cas es pot usar polaines del mateix color.
Per cubrecabezas casc amb mànega, que en el costat esquerre pot utilitzar
plomall encarnat. Altres elements importants i característics d’estes bandes
són els tambors amb les baquetes i els bombos amb les maces, així com
les màscares de grans nassos amb ulleres, que servixen de caracterització
festiva i porten tots els membres d’estes esquadres.
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EL CANT DE LA SIBIL.LA
DE GANDIA
Va ser declarat Bé de Rellevància Local Immaterial per mitjà de l’Orde
11/2013, de 8 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
El Cant de la Sibil·la és un cant profètic que antigament s’escenificava la nit
de Nadal, exactament durant les maitines, i va ser una de les dramatitzacions
medievals del cicle de Nadal que més van arrelar en la península, i a la Corona
d’Aragó després de la conquista de Jaume I. La versió més antiga que se’n
conserva en la nostra llengua és la d’un cantorale mallorquí d’inicis del segle
xv, i així es representava fins que va ser pràcticament abolit per suggeriment
del Concili de Trento el 1545-1563, amb la qual cosa es pretenia prohibir esta
forma de manifestacions extralitúrgiques. Es creia que les sibil·les eren dones
inspirades pels déus, verges, de temperament aspre i profetesses.
En este context que apareix la Sibil·la, ens recorda a tots, enmig d’una gran
alegria, el Dia del Juí Final, que es realitzarà sobre bons i dolents, és a dir,
sobre els fidels al rei i jutge universal, l’arribada del qual era anunciada des de
la festa del seu naixement en la condició humana.
Des del 1979, la comunitat dels pares escolapis de Gandia van recuperar la
celebració del cant en el marc de la Missa del Gall a l’ermita de Santa Anna,
amb els seus components poètics i parateatrals. La versió utilitzada procedia d’un breviari de la catedral de València del 1533 i ha estat adaptada per
a l’ermita de Santa Anna per Salvador Pla Faus, el mateix any de 1979. La
partitura s’ha atribuït al mestre Cárceres y Alonso (segle xvi).
Sens dubte, el Cant de la Sibil·la és un dels exemples de folklore religiós
medieval, del qual queden escasses mostres en el nostre entorn cultural. Per
tant, la reintroducció a Gandia, ja que no es realitzava al nostre territori des
de finals del segle xvi, ha servit com a inici i punt de partida en la recuperació
d’este fenomen singular i rellevant de la nostra antiga tradició musical, que
inclús recentment es va incorporant en unes altres poblacions.
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