
Visita màgica al Campanar de la Catedral de València

El dia 15 d'agost és un dia especial. És la festa major

de la Catedral de València, la Basílica de l'Assumpció

de Santa Maria.

Per celebrar eixa festa passen coses extraordinàries.

Al matí, hi ha un toc d'alba, que voltegen huit de les

campanes de la Catedral. Es quedaren  dretes, és a

dir invertides tota la nit, per estar preparades per al

toc.

Després de voltejar, es deixen caure les campanes, és

a  dir  tornen  a  la  seua  posició  inicial.  Es  prepara

l'encollat, un conjunt de cordes que permeten tocar les

cinc campanes grans al mateix temps, fent trancs.

Durant  la  visita,  s'assistirà  al  toc  de  cor  doble  de

primera classe, una partitura  del  1705 del  canonge

Theodosio  HERRERA,  que  anuncia  el  càntic  en

gregorià  de  Laudes,  l'oració  del  matí.  El  cor té  dos

parts diferenciades: en la primera, en tres fases, volteja

una  campana.  En  la  segon  part,  que  dura  un quart

d'hora,  entre  diversos  repics,  volteja  la  Maria, la

campana major, que hui celebra el seu sant.

Acabat  el  cor,  les  campanes  s'alcen  és  a  dir  es

deixen boca per a dalt,  per començar a voltejar-les

quan arriba la processó de la Mare de Déu d'Agost,

des de la Capella del Miracle.

El vol de les campanes de la Catedral es realitza amb

cordes, per què voltegen en un sentit i l'altre, creant

així una polirítmia irrepetible i cada volta diferent.

Fotos de campanes: Eliseu ROIG
Foto de l'entrada del sol: Alberto SÁIZ – AVAN
Càlcul del pas del sol: Francisco FONS LAGUNA



Després del vol de campanes baixarem a la  Presó,

l'antic refugi per aquells perseguits per la justícia civil,

que demanaven protecció a la Catedral. És una sala

fosca i estreta (per això la visita de hui és limitada a

25  persones)  però,  precisament  hui,  quan  passa

davant la finestra,  el sol entra aproximadament des

de  les  10:07  hores  fins  les  10:25.  El  moment  de

l'azimut,  quan  el  sol  està  exactament  front  a  la

finestra, serà aproximadament a les 10:16:53 hores. 

La finestra fou feta pels antics de manera que durant

la festa de l'Assumpció, els tancats en la presó tenien

un poc d'alegria. La resta de l'any la sala queda en la

més absoluta foscor, degut als amples murs.

http://campaners.com 

Els tocs manuals de les Campanes de la Catedral de

València  han  sigut  reconeguts  com  a  Bé  d'Interès

Cultural  de  Caràcter  Immaterial  per  la  Generalitat

Valenciana el 02-08-2013, junt als tocs d'Albaida, del

Campanar de la Vila de Castelló i  de la Catedral de

Segorbe.

Aquesta visita màgica, per tant, vol celebrar també

eixe reconeixement monumental.

La  visita  mágica  a  la  torre  de  la  Catedral  de
València  celebra  el  reconocimiento  de  los  toques
manuales  de  campanas  como  Bien  de  Interés
Cultural de Carácter Inmaterial por la Generalitat
Valenciana.
La visita tiene tres partes: el toque de cor  de dos
partes (la primera de tres fases), con el volteo de
la  Maria, la campana mayor que celebra su santo.
Luego viene l'alce de les campanes i el vol, esto
es  la  preparación  y  el  volteo  cuando  llega  la
procesión  de  la  Virgen.  Y  finalmente  la  visita  al
antiguo refugio, para ver el paso del sol, que tiene
lugar el 15 de agosto, fiesta mayor de la Catedral

Magic's  visit  to  the  tower  of  the  Cathedral  of
Valencia  celebrates  the  recognition  of  manual
bell  ringing  of  bells  as  a  Cultural  Heritage
Character by the Generalitat Valenciana.
The visit  has three parts:  the ringing of  cor of
two  parts  (the  first  of  three  phases),  with  the
turning  of  the  Maria,  the  largest  bell  which
celebrates  its  feast  day.  Then  comes  the  full
circle  ringing  of  the  bells  when  arrives the
procession of the Virgin.  And finally a visit  to
the  old  shelter,  to  see  the  passage  of  the  sun,
which takes place on August 15, the feast of the
Cathedral .

http://campaners.com/
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