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Foto de  portada:  Les campanes  de la  Parròquia  de Sant  Roc  d'Oliva  (1960).  Arxiu  Roses
d'Atzeneta d'Albaida.
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Introducció. De fonedors ambulants a industrials.

L'ofici de fonedor de campanes era exercit de forma ambulant fins ben entrat el

segle XIX, arribant en alguns casos fins els anys 40 del segle XX. El campaner

viatjava pels pobles oferint el seu treball a parròquies i ajuntaments, motiu que

explica que habitualment trobem campanes del mateix fonedor en poblacions

veïnes.  D'aquesta  manera,  el  campaner  devia  viatjar  amb poc  d'equipatge

damunt, ja que sovint calia anar a poblacions llunyanes o fer llargs trajectes.

Habitualment portaven un tauló de fusta amb algunes decoracions, lletres, etc;

que servien  per  fer  les  inscripcions  i  decoracions  de les  campanes.  També

portaven  un  quadern  amb  anotacions,  o  una  tauleta  de  fusta,  amb  xifres

secretes, que els servia per calcular la forma i perfil de una campana del pes

demanat.  Cada volta que preparaven un motle  calia traçar la plantilla de la

futura campana de nou i aquesta es destruïa al finalitzar la fosa.

El  treball  tenia  a  més  altres  elements  que  el  convertien  en  una  professió

exigent. Un d'ells era la necesitat d'un lloc adequat per fondre la campana, ja

que el procés d'elaborar un motle fins aconseguir un bronze nou acostumava a

durar  entre vint  i  quaranta dies,  depenent  del  treball  a  fer.  Les condicions

meteorològiques  condicionaven  el  ritme  d'aquest  treball:  els  contractes  es

signaven  generalment  al  final  de  l'hivern,  preparant  els  motles  durant  la

primavera per fondre les campanes en estiu. Sobre tot tractaven d'evitar la

humitat, que en pocs segons pot desfer el treball de varies setmanes. Els llocs

més habituals per fondre eren corrals o les eres, fins i tot en algunes vegades

s'han trobat moltes i restes de forns de campanes en l'interior de les esglésies.

Més enllà de les interpretacions simbòliques tenia un motiu pràctic: en temps

de plutges i fred, resultava més segur treballar a cobert.

Malgrat aquestes dificultats, fins ben entrat el segle XIX va resultar més fàcil

fondre campanes a peu de torre o en llocs propers, que transportar-les des

d'un lloc concret fins al poble. Aquesta situació va canviar durant la dècada
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dels anys 90 del segle XIX en el cas valencià. Ja a mitjans del segle trobem les

primeres industries dedicades a la fosa de campanes a Catalunya, sent Isidro

Pallés un dels primers. Aquest estaria seguit pels Pomarol a Reus i Tarragona o

els  Dencausse  a  Barcelona.  Habitualment  obrien  prop  de  la  xarxa  del

ferrocarril, facilitant així el transport de les campanes. Ja entrat el segle XX

trobem grans foneries a nivell de l'Estat Espanyol: la saga Murua a Vitoria, els

Colina a Sigüenza, Moisés Díez a Palència o la foneria Barberí d'Olot (Girona).

El moment de màxim treball es va produir entre els anys 40 i 60, quan va

haver catorze foneries obertes al mateix temps.
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Capítol  primer.  L'inici  de  les  foneries  industrials  (1891-

1910).

Sembla que un dels primers en canviar els camins per una indústria va ser el

fonedor  Vicente  Roses  (1823-1915),  seguit  de  Lorenzo  Roses.  Els  dos  es

dedicaren a l'ofici de campaner des de menuts, seguint la tradició familiar i en

el  cas  de Vicente Roses  sabem a més que era  com a mínim fill  i  net  de

fonedors. Aquest residia en la localitat valenciana d'Atzeneta d'Albaida, on va

obrir  la  primera foneria  de la que tenim constància.  Sembla que en fer-se

major va preferir aquesta opció, treballant amb ell els seus quatre fills: Vicente

Domingo, Juan Bautista, Germán i Edelmiro.

Lorenzo Roses va fer el mateix, tot i

que  aquest  està  menys  documentat.

Sabem segur que en 1898 disposava

d'una  foneria  a  la  localitat  d'Albaida,

on treballava amb els seus fills. Aquest

fet queda constat en una campana que

varen  fondre  en  eixe  any  per  a  la

localitat  alicantina  de  Bigastro  i  que

signaren  amb  la  següent  inscripció:

"Refundida  por  la  casa  /  asegurada

bajo la razon / de / Lorenzo Rosas e

Hijos / Albaida (Valencia). Per tant ens

trobem davant de les dos primeres industries especialitzades en la fosa de

campanes, treball que complementaven amb altres feines com la fabricació de

ciris o l'agricultura.

La presència del ferrocarril a la Vall d'Albaida va afavorir la tasca d'aquestes

foneries, ja que va permetre el transport de les campanes fins al lloc de destí o

localitats properes. En el cas de la foneria d'Atzeneta sovint carregaven les
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Detall  de la signatura dels fonedors de la
campana  "María  Joaquina"  (1898).
Parroquia  de Nuestra Señora  de Belén de
Bigastro. Foto de l'autor.



campanes en carros fins Albaida.

Vicente  Roses  va  deixar  de  fondre  campanes  a  principis  del  segle  XX,

segurament per motius d'edat. Els seus fills conformaren una societat nova per

seguir  amb  la  foneria  oberta  per  son  pare:

"Hijos de Vicente Roses". Els fills de Lorenzo

Roses actuaren d'igual manera, conformant la

foneria:  "Hijos  de  L.  Roses".  La  foneria

d'Atzeneta va participar  a l'Eposició  Regional

Valenciana en 1909, resultant premiada. Amb

aquestes industries naix la marca de fàbrica,

un  element  que  es  va  incorporar  a  les

decoracions de les campanes i on es deixava

constància  del  treball  fet.  En elles  indicaven

bàsicament el nom de la industria, la localitat i

en algun cas una inscripció al·legoria a la qualitat de les campanes o premis

rebuts. Com a exemple aportarem la marca de fàbrica dels Hijos de Vicente

Roses, on es pot llegir: "HIJOS DE VICENTE ROSES / ADZANETA (VALENCIA) /

PREMIADOS EN LAS EXPOSICIONES REGIONAL Y NACIONAL DE VALENCIA /

MEDALLA DE ORO Y DIPLOMA DE MERITO".
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Marca fàbrica de la foneria Hijos de Vicente
Roses  d'Atzeneta  d'Albaida.  Detall  de  la
campana "Sant Pere" (1913). Parròquia de
Santa  Maria  la  Major  de  Riola.  Foto  de
l'autor.

Marca de fàbrica de la foneria Hijos de L. 
Roses d'Albaida. Detall de la campana 
"Sant Miquel" (1908). Parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel de Palma de Gandia. Foto
de l'autor.

Publicitat de la Foneria Hijos de V.
Roses.  Publicada  a  Diario  de
Valencia  (17-04-1912).  Arxiu
Roses



Per un altra banda el fonedor Jaime Roses Ballester,

oncle dels fonedors integrants de la foneria Hijos de

Vicente Roses, es va establir a finals del segle XIX a

València. Pel que sembla ja estaria a la ciutat a la

darrera dècada d'aquest segle,  ja que en 1896 va

fondre el conjunt de la Parròquia de l'Assumpció de

Massarrochos  (Valècia).  A  principis  del  segle  XX

comptaria ja amb una foneria oberta en col·laboració

amb Vicente Moreno. La societat de Roses i Moreno

va estar activa fins els anys 20.

El pas d'ambulants a industrials va canviar algunes

procediments a l'hora de fondre campanes. Amb una

seu  fixa  resultava  innecessari  destruir  el  perfil  per  traçar  la  campana,  de

manera  aquestes  plantilles  es  conservaven  i  guardaven  després.  Les

decoracions de les campanes s'incrementaren especialment amb garlandes de

tipus  vegetal,  flors,  querubins  i  imatges  de  sants.  Fins  i  tot  trobem  ja

representacions concretes d'una advocació, a més d'imatges de gran format.
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Detall  de  la  campana
"Preciosíssima  Sang"
(1901).  Parròquia  de  la
Mare de Déu de Montserrat
de Picanya. Foto de l'autor.



Capítol Segon. Expansió i consolidació de les foneries (1910-

1936).

Poc després de l'Exposició  Regional  Valenciana,  el  germà major dels  Roses

d'Atzeneta es va traslladar a la ciutat de València per obrir una foneria nova.

D'aquesta manera Vicente Domingo Roses fundà una nova industria al camí de

Trànsits, junt a la carretera de Madrid. Als anys 20 va conformar una societat

amb l'oncle Jaime Roses Ballester, fruit de la qual naix la foneria: "Hermanos

Roses". Aquesta va ser la més activa de l'època i va canviar d'ubicació, passant

a l'Avinguda de Peris i Valero de València.

Les campanes foses per ells destaquen per la varietat decorativa de garlandes,

sanefes, creus i imatges religioses. Aquesta foneria va ser la més activa de

l'època  amb importants  encàrrecs  com el  nou  conjunt  de  campanes  de  la

Parròquia de Sant Miquel i Sant Sebastià de València, el Forn d'Alcedo de la

mateixa ciutat o la campana gran de la Seu de Gandia. També mantingueren

una important producció de campanes horàries, encarregades per ajuntaments
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Marca  de  fàbrica  de  Vicente
Domingo  Roses.  Detall  de  la
campana "Sants Abdó, Senent i
Sebastià" (1920). Parròquia de
la  Sagrada  Família  de  La
Vilavella. Foto de l'autor.

Decoracions  de  la  campana
"Sant  Josep,  la  Cohetera"
(1915).  Parròquia  del
Santíssim Crist de l'Agonia de
Forn d'Alcedo (València).



com el de Rafal (1926), Moncada (1926) o l'Alcúdia (1928). A més s'iniciaren

en el camp de la rellotgeria monumental, ja que les maquinàries dels rellotges

eren adquirides amb campanes destinades a aquesta finalitat.

Per un altra banda la foneria  atzenetina continuà oberta,  dirigida per Juan

Bautista Roses. Els altres dos germans que treballaven amb ell faltaren durant

la dècada dels anys 20, per tant a partir de 1927 trobem a Juan Bautista.

treballant  en  solitari.  Un  cas  semblant  va  ocórrer  a  Albaida,  on  trobem a

Manuel  Roses  Santos  signant  campanes  entorn  a  1920.  Per  últim  Vicente

Moreno va mantindre un taller obert amb els seus fills durant els anys 20 i

després aquests segons, no obstant el seu volum de treball és mínim.
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Rellotge  de  la  Parròquia  de  Santa  Maria
Magdalena de Beniopa, 1920ca (Gandia). Foto
de l'autor.



Capítol  Tercer.  L'època  d'explendor  de  les  foneries

industrials (1939-1994).

La  Guerra  Civil  (1936-1939)  va  suposar  la  destrucció  de  centenars  de

campanes, que llançades des dels campanars es trencaven en caure o eren

portades a magatzems sense un destí clar. Aparentment es pretenia aprofitar-

les com a material de guerra, no obstant les noves tecnologies de la Guerra

feren que el fet de llençar de dalt a baix dels campanars tinguera un sentit més

simbòlic que material.

Acabada la Guerra, la major part de parròquies es va veure amb la necessitat

d'adquirir nous conjunts de campanes, ja que apenes es recuperaren unes dos-

centes campanes i pocs conjunts quedaren als campanars sense destruir. Les

foneries es posaren en marxa per tal d'aconseguir els encàrrecs i durant l'estiu

de 1939 ja començaren a produir de nou campanes. L'Arquebisbat de València

va promulgar un edicte en relació a la fosa de noves campanes, per tal de

controlar  la  producció1.  En  aquest  es  detallaven  els  requisits  a  seguir  per

obtindre el permís corresponent per poder celebrar l'acte de benedicció.

La  gran  demanda  va  propiciar  una  etapa  d'esplendor  del  sector,  ubicat  a

València, Silla i Atzeneta d'Albaida. La foneria més activa als anys 40 va ser la

dels Hermanos Roses. Aquesta, després del  parèntesi  de la Guerra Civil  va

reobrir a la ubicació anterior, traslladant-se el mateix 1939 a la localitat de

Silla. El motiu d'aquest trasllat es deu buscar en el creixement urbà i la bona

ubicació de la nova indústria, oberta junt al ferrocarril  de la localitat i  més

propícia per allotjar una foneria. També va reobrir la foneria d'Atzeneta amb

Juan Bautista Roses al seu front,  ajudat pel seu fill  Germán. Manuel Roses

Santos va canviar d'ubicació, ja que en 1939 es va traslladar des d'Albaida al

Grau de València. A partir de 1940 la foneria va passar a mans del seu fill,

Manuel Roses Vidal, que la va dirigir fins 1949. En eixe any i durant uns pocs

1 1940, enero 1. Valencia. Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia. Archivo Diocesano de 
Valencia.
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mesos va estar en mans de Manuel  Tormo i finalment en setembre va ser

adquirida  per  Salvador  Manclús  Andrés.  El  nom  de  la  foneria  es  va  anar

adaptant al del propietari i des de Salvador Manclús va romandre estable fins

1994.

Com hem comentat,  la foneria de Silla va

ser  la  més  activa,  dirigida  pels  germans

José  i  Vicente  Roses.  Aquesta  és  va

encarregar  de  fondre  la  major  part  dels

nous conjunts de campanes, entre els quals

caldria destacar alguns com el del Fadrí (el

campanar  municipal)  de  Castelló  de  la

Plana,  la  Parròquia  de  l'Assumpció  de

Torrent,  Benaguasil,  Dénia  (l'Assumpció)  ,

Xàbia,  Vila-real  (l'Arxiprestal  de  Sant

Jaume), Algemesí (Basílica de Sant Jaume),

Sagunt (Santa Maria) o la Catedral de Segorbe; per citar sols alguns dels més

grans. Si atenem aspectes de qualitat sonora, sens dubte  un dels jocs més

emblemàtics va ser l'encarregat per la Parròquia de Sant Valer de Russafa.

La  foneria  de  Manuel  Roses  Vidal  va

fondre principalment conjunts dins de

l'àmbit  de  l'Arxidiòcesi  de  València.

L'activitat fonedora de son pare durant

l'any 1939 va ser escassa, limitant-se

al nou conjunt de la Parròquia de Gata

de Gorgos. A partir de 1940 ja trobem

la  marca  de  fàbrica  del  fill:

"FUNDICION  /  DE  MANUEL  ROSES

VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS /

VALENCIA". Alguns dels conjunts més

importants  dels que va fondre són el
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Marca  de  fàbrica  de  la  foneria
Hermanos Roses de Silla.  Detall  de la
campana  "Sant  Josep"  (1941).
Parròquia dels Sants Joans de Meliana.

Marca de fàbrica de la foneria de Manuel
Roses  Vidal.  Detall  de  la  campana
"Santíssima Trinitat" (1941). Parròquia de
la  Santíssima  Trinitat  de  Tavernes
Blanques.



de les Parròquies del Canyamelar (València), Albalat dels Sorells o Albuixech.

Aquesta foneria va invertir el ritme de treball habitual, ja que el més normal

era esperar l'encàrrec de la parròquia o l'ajuntament per iniciar els treballs. Per

contra, aquesta foneria va promoure la fabricació seriada de campanes, es a

dir,  es  preparaven  els  motles  i  col·locaven  algunes  imatges  (garlandes,  la

marca de fàbrica, el monograma de la Mare de Déu o el anagrama de Jesús) i

es fonien les campanes sense inscripcions. Quan es concretava l'encàrrec era

el moment en que aquestes eren gravades a la campana incidint en el bronze.

Este  procediment  va  ser  poc  habitual  a  les  foneries  de  Roses,  tant  a  la

d'Atzeneta com la de Silla. Els pocs exemples que trobem en aquestes foneries

es realitzaren amb unes peces metàl·liques que tenien en la punta la lletra, per

tant quedaven gravades les lletres amb l'ajuda s'un martell. A la foneria de

Roses Vidal trobem en certes campanes una altra tècnica poc usual: les lletres

eren foses apart i soldades a la campana per conformar la inscripció.

Com hem indicat, en l'any 1949 Salvador Manclús Andrés va adquirir la foneria

del  Grau  de  València  i  va  seguir  produint  campanes  amb  un  procediment

similar al del seu predecessor. Un dels encàrrecs més importants que va rebre

la foneria va ser la fosa del nou conjunt de sis campanes de la Parròquia de
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Detall de les inscripcions incises. Detall de
la  campana  "Mare  de  Déu  del  Rosari"
(1941) de la Parròquia de la Mare de Déu
del Rosari del Canyamelar (València). Foto
de l'autor.

Detall  de les lletres soldades.  Detall  de  la
campana "Milagrosa"  (1946).  Ermita de la
Mare de Déu dels Dolors Gloriosos de Turís
(València). Foto de l'autor.



Santa Maria d'Alcoi, acabada de reconstruir en 1954.

Per  últim  Juan  Bautista  Roses  va

reobrir  en  1939  la  foneria

d'Atzeneta,  treballant  principalment

en  la  zona  centre  i  sud  de  la

província  de  València  i  a  Alacant.

D'aquesta  època  destaquen  els

conjunts  fet  per  a les  Escoles Pies

de  València,  la  Parròquia  de  Sant

Nicolau de la mateixa ciutat,  la de

Sant  Cristòfol  de  Picassent,  Sant

Bertomeu de Petrer  o  la  Parròquia

del Cor de Jesús d'Elx. Juan Bautista va estar en actiu fins 1954, any en que va

morir, quedant al front de la foneria Germán Roses Martí. 

La marca de fàbrica de son pare va ser canviada pel cognom familiar Roses, tot

i que oficialment la foneria portava el nom de Germán. Durant l'etapa en que

va estar actiu va fondre nombrosos conjunts de campanes, molts d'ells per a

les noves parròquies que s'estaven alçant amb el creixement urbà de ciutats

com Alacant i la reconstrucció de temples enderrocats durant la Guerra. Alguns

d'aquests conjunts són els de la Parròquia de l'Assumpció de Santa Pola, Sant
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La  família  Roses  en  1952.  Al  centre  trobem
sentat  a  Juan  Bautista  i  darrere  al  seu  fill
Germán. Foto de l'Arxiu Roses.

Marca de fàbrica de Juan Bautista Roses. Detall de la
campana "Santa Bàrbera" (1940). Ermita de la Mare de
Déu de Vallivana de Picassent. Foto de l'autor.

Marca de fàbrica de la foneria Roses d'Atzeneta. Detall
de la campana "Mare de Déu del Pilar” (1966). Parròquia
de Sant Antoni Abat i Sant Nicolau Bisbe de Sumacàrcer.
Foto de l'autor.



Maure i Sant Francesc d'Alcoi o les Parròquies de Sant Cristòfol de Benipeixcar

(Gandia) i Sant Roc d'Oliva.

Com que a partir dels anys 50 ja estaven complets la major part de conjunts

(excepte  els  de  les  parròquies  noves  o  algunes  de  les  reconstruïdes),  les

foneries es dedicaren principalment a refondre campanes que s'anaven badant.

Moltes  d'aquestes  havien  estat  foses  en  acabar  la  Guerra,  no  obstant  la

qualitat  del  material  utilitzat  (en  molts  casos  bèl·lic),  va  provocar  el

trencament de no poques campanes.

Durant els anys 40 quasi  totes les campanes foses comptaven amb l'Escut

Nacional, d'acord amb les circumstàncies històriques i polítiques del moment. A

més  la  diversitat  d'imatges  es  va  multiplicar,  destacant  especialment  els

Sagrats Cors, tant de Maria, com el de Jesús. A més trobem motles fabricats

específicament  per  a  un  lloc  concret,  com  el  que  té  la  campana  major

d'Almàssera i que fa al·lusió al Miracle dels Peixets, o el Crist del Grau que

trobem a la Mitjana de la Parròquia de Santa Maria del Mar de València.Les

advocacions  marianes  més  comunes  (Lourdes,  Rosari,  Carme,  Pilar,

Desamparats o Dolors) també estaven representades.
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Motle  de la  foneria  Roses d'Atzeneta.  Arxiu
Roses. Foto de l'autor.

Muntatge  d'una  campana  als  tallers  de  la
foneria Roses (1962). Foto de l'Arxiu Roses.



Fins i tot una mateixa foneria, especialment les dos Roses, tant de Silla com

d'Atzeneta, comptava amb diversos tipus de creus que es col·locaven en funció

de la mida de la campana. Roses Vidal i Manclús es caracteritzaven per una

garlanda vegetal al terç amb diversos motius catòlics (creus, Sagrats Cors, el

monograma de Maria, etc) així com el canvi de la creu pel Crucifix.
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Representació del Miracle dels Peixets. Detall de
la  campana  "Santíssim  Sacrament"  (1941).
Parròquia del Santíssim Sacrament d'Almàssera.
Foto de l'autor.

Imatge  de  la  Mare  de  Déu
dels Desamparats. Detall  de
la  campana  "Divina  Aurora"
(1978).  Parròquia  de  Sant
Pere  de  Catadau.  Foto  de
l'autor.

Creu  característica  del  a  foneria
Hnos. Roses de Silla.  Detall  de la
campana  "Sant  Vicent  Ferrer"
(1940).  Parròquia  de  Santa  Maria
del Mar (València). Foto de l'autor.

Garlandes  característiques  de  les  foneries  Roses
Vidal i Manclús. Detall de la campana "Santa Maria
de Portacoeli" (1979). Parròquia de Sant Francesc
d'Assís de Llíria. Foto de l'autor.



Durant la dècada dels 50 les foneries començaren a oferir truges de ferro i cap

a 1955 ja trobem les primeres mecanitzacions. Tot i que aquestes novetats es

coneixien ja als anys 20 (La Seu de Xàtiva canvià les truges i mecanitzà les

seues campanes en 1923 i la parròquia del Salvador de Borriana en 1932), les

foneries  continuaren  oferint  truges  de  fusta  fins  arribats  els  anys  50.  La

precarietat dels 40 es va denotar en una novetat introduïda en els materials

per  fer-les,  ja  que  algunes  peces  (generalment  les  centrals)  es  feien  amb

formigó,  mentre  que  el  braç,  alguna  peça  més  i  el  capçal  eren  de  fusta.

Aquesta solució es va adoptar per tal d'abaratir costos, facilitant així l'encàrrec

de les noves campanes.

L'arribada dels anys 50 i la millora econòmica van possibilitar l'expansió de les

mecanitzacions de les campanes amb el conseqüent canvi de truges per altres

noves de ferro. El model seguit va ser el de la casa Murua de Vitoria, autora de

la  mecanització  de  la  Seu  de  Xàtiva.  Aquest  model  sols  admetia  una

mecanització amb truges de ferro, desenvolupant cada empresa el seu model

propi. 

Dos  foneries  es  posaren  en  marxa  en  aquest  camp:  Roses  d'Atzeneta  i

Manclús. Les truges de ferro de les dos foneries eren similars: un braç en

forma de u invertida amb platines i peces de ferro soldades, mentre que la
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Mecanització de la campana "Jesús" de la
Seu de Xàtiva. Foto de l'autor.

Instal·lació de les campanes de la Parròquia
de  Santa  Caterina  d'Alzira  amb truges  de
fusta i formigó. Foto de l'autor.



variant estava en el capçal o part superior, propi de cada empresa. El de Roses

era de formes redones amb una espècie de trèvol de quatre fulles al centre,

mentre que el de Manclús tenia una forma més allargada amb volutes i una

creu central soldada. Aquestes truges suposaven un desplaçament de l'eix de

gir, ubicat per damunt de les anses, fins la part central del bronze. El motiu

d'aquest canvi era la necessitat de que la pròpia campana servira de contrapés

per a que fora possible el volteig automàtic.

El  procés  de  mecanització  es  completava  amb  els  mecanismes  per  al  toc

automàtic. Els motors de vol continu permetien el seu volteig per mitjà d'un

sistema de reductores i politges amb un ritme de toc constant i en un únic

sentit  de  gir.  Per  poder  repicar  les  campanes  apareixen  els  electromalls

trifàsics, un martell amb forma redona a la part superior que s'accionava amb

un complex conjunt de bovines de coure i de resposta lenta.

La mecanització es va començar a implantar a partir de mitjans dels anys 50

amb els treballs fets per Manclús a la Parròquia de Sant Pere de Sueca (1955),

la Col·legiata de Gandia o la Basílica de Santa Maria d'Elx (1957).  L'època

d'esplendor de les mecanitzacions va tindre lloc entre els anys 60 i 90, seguint

en la majoria de casos el procediment explicat. A la Parròquia del Salvador i

Santa Mònica de València va haver una excepció, ja que les truges de fusta no
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Mecanització  de  les  campanes  de  la
Parròquia  de  Sant  Pere  de  Sueca,
efectuada  per  la  casa  Manclús.  Foto  de
l'autor.

Mecanització  de  la  campana  gran  de  la
Parròquia  de  la  Mare  de  Déu  de  Gràcia  de
l'Ènova. Foto de l'autor.



es perderen del tot. En aquest  sols es va canviar el braç de les campanes per

altre de ferro, mentre que la resta de peces i els ferratges foren adaptats a la

nova  mecanització.  D'igual  manera  es  va  intervindre  per  mecanitzar  les

campanes de L'Ermita de la Mare de Déu de Vallibana de Picassent, treballs

que va realitzar Manclús. Un altre cas excepcional va ser la mecanització de les

campanes de la Parròquia de Sant Jaume de Moncada,  que conservant les

truges  de  fusta,  es  mecanitzaren  amb  un  complex  sistema  de  politges  i

reductores.

Les dos foneries Roses de Silla i Atzeneta estigueren en actiu fins els anys 70.

La darrera campana feta a Silla va ser fosa en 1970, mentre que la foneria

d'Atzeneta  va  estar  activa  fins  dos  anys  després.  Per  contra  la  foneria  de

Manclús va seguir activa fins l'any 1994, tant en la fosa de campanes com en

la mecanització.
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Instal·lació  de  la  campana
"Santa  Bàrbera"  abans  de
restaurar-la i amb la truja de
antiga.  Foto  de  Francesc
LLOP.

Motor i reductores per voltejar
automàticament  la  campana
gran de Moncada (anterior a la
restauració).  Foto de Francesc
LLOP.



Agraïments

En  primer  lloc  a  les  parròquies  que  han  permés  l'accés  als  respectius

campanars per documentar les campanes i intal·lacions, així com als rectors,

sagristans  i  encarregats  que  m'han  acompanyat  en  les  visites.  Als  bisbats

Orihuela-Alicante,  Segorbe-Castelló  i  a  l'Arquebisbat  de  València  pel  suport

institucional mostrat per a la realització del present treball. Al Museu de Cullera

per les facilitats mostrades per visitar els campanars del poble.

Als membres de l'Associació Cultural "Campaners de la Catedral de València"

per la confiança depositada. En especial a Francesc LLOP i BAYO, sempre atent

a les necessitats del present treball. A Pau Sarrió Andrés, Toni Ruiz i Engra,

Marcos Buigues Metola, Eliseu Martínez Roig. Als campaners de Sagunt, Puçol,

Alfondeguilla i Moixent, en especial a Felipe Sanchis. Al Molt Noble Gremi de

Campaners de Nules A tots ells gràcies per col·laborar facilitant les visites als

campanars o aportant material gràfic.

A la meua família, que ha facilitat el desplaçament fins a molts pobles i ha

financiat bona part del treball. A Sandra Espadas, sense la qual haguera estat

imposible catalogar els conjunts de campanes de les comarques del Vinalopó i

la Vega Baja del Segura.

A Electrorecamp S.L i 2001 Técnica y Artesanía, així com a les famílies Roses-

Ases i Manclús.
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