
 

AJUNTAMENT  

DE CÀRCER. 



 



 

 

Segons l’article 335 del Codi Civil, es consideren Béns Mobles els susceptibles 

d’apropiació que no siguen considerats immobles, i en general tots els que es puguen 

transportar d’un punt a un altre sense detriment de la cosa immoble al què estiguen units.  

 

L’inventari i catàleg de Béns Mobles de caràcter Històric – Artístic i/o Documental 

de l’Ajuntament de Càrcer manifesta l’interés de la nostra institució per protegir i 

conservar el patrimoni cultural del nostre municipi. D’aquesta manera, sorgix la necessitat 

de crear un document que té com a objectiu:  

 

 

1. Identificar i documentar de manera sistemática una sèrie de béns culturals, sota 

la responsabilitat de l’Ajuntament de Càrcer, amb la finalitat d’aplicar sobre ells 

unes mesures de conservació, protecció i foment, així com també, facilitar la 

seua investigació i difusió, entre altres.  

2. Impedir l’espoli i el comerç il·legal de béns culturals. 

3. Crear una documentació accessible als ciutadans per a que puguen conéixer, de 

primera mà, el patrimoni moble de caràcter històric – artístic i/o documental 

baix la responsabilitat de l’Ajuntament de Càrcer.  

4. Evitar la dispersió dels béns.  

5. Aportar a l’Administració un instrument operatiu que possibilite la identificació, 

protecció, foment, investigació i difusió del patrimoni.  

6. Dotar a l’Administració d’un instrument unitari on conste tota la informació 

referent als béns mobles de caràcter històric-artístic i/o documental, amb certa 

relevancia local, ubicats en les diferents dependències de l’Ajuntament de 

Càrcer, evitant així, l’existència de diversos instruments de catalogació.  

 



 

  



 

En el següent llistat apareixen els Béns Mobles de caràcter Històric – Artístic i/o 

Documental de l’Ajuntament de Càrcer, inclosos en el present inventari i catàleg.  

 

Nº 

REGISTRE 
Nº CATÀLEG TÍTOL 

TIPUS DE BÉ 

UBICACIÓ GRUP SUBGR

UP 

CATEGORIA 

0001 
46.08.084-001-

0001.00 

 

Representant 

dos violoncels. 

Artístic. Pintura. Mixta. 
Ajuntament de 

Càrcer.  

0002 
46.08.084-001-

0002.00 

Representant 

una pintura 

abstracta. 

Artístic. Pintura. Mixta. 
Ajuntament de 

Càrcer.  

0003 
46.08.084-001-

0003.00 

Representant 

un bodegó. 
Artístic. Pintura. A l’oli. 

Ajuntament de 

Càrcer.  

0004 
46.08.084-001-

0004.00 

Representant el 

“Corralot” de 

Càrcer. 

Artístic. Pintura. A l’oli. 
Ajuntament de 

Càrcer.  

0005 
46.08.084-001-

0005.00 

Representant 

“l’Arcà” de 

Càrcer. 

Artístic. Pintura. A l’oli. 
Ajuntament de 

Càrcer.  

0006 
46.08.084-001-

0006.00 

Representant 

unes mans. 
Artístic. Dibuix. -. 

Ajuntament de 

Càrcer.  

0007 
46.08.084-001-

0007.00 

Representant 

uns peus 01. 
Artístic. Dibuix. -. 

Ajuntament de 

Càrcer.  

0008 
46.08.084-001-

0008.00 

Representant 

uns peus 02. 
Artístic. Dibuix. -. 

Ajuntament de 

Càrcer.  

0009 
46.08.084-001-

0009.00 

Representant 

uns peus 03. 
Artístic. Dibuix. -. 

Ajuntament de 

Càrcer.  

0010 
46.08.084-001-

0010.00 

Representant 

una dona nua. 
Artístic. Dibuix. -. 

Ajuntament de 

Càrcer.  

0011 
46.08.084-001-

0011.00 

Representant 

uns peus 04. 
Artístic. Dibuix. -. 

Ajuntament de 

Càrcer.  

0012 
46.08.084-001-

0012.00 

 

Aerofotografia 

01. 

Documental

. 
Gràfic. Aerofotografia. 

Ajuntament de 

Càrcer.  

0013 
46.08.084-001-

0013.00 

Aerofotografia 

02. 

Documental

. 
Gràfic. Aerofotografia. 

Ajuntament de 

Càrcer.  



0014 
46.08.084-001-

0014.00 

P. 

Commemorativ

a - Inauguració 

Ajuntament de 

Càrcer. 

Històric/Doc

umental 
Gràfic. 

Placa 

commemorativa. 

Ajuntament de 

Càrcer.  

0015 
46.08.084-001-

0015.00 

P. 

Commemorativ

a - Agraïment 

del poble de 

Càrcer durant la 

riuà de 1982. 

Històric/Doc

umental 
Gràfic. 

Placa 

commemorativa. 

Ajuntament de 

Càrcer.  

0016 
46.08.084-002-

0001.00 
Biblioteca. Artístic. Pintura. Mixta.  

Centre Cultural 

“Antonio 

Rodríguez 

Castellano”.  

0017 
46.08.084-002-

0002.00 
Astrologia. Artístic. Pintura. Mixta.  

Centre Cultural 

“Antonio 

Rodríguez 

Castellano”.  

0018 
46.08.084-002-

0003.00 
Cap amb llibres. Artístic. 

Escultur

a. 
Constructiva. 

Centre Cultural 

“Antonio 

Rodríguez 

Castellano”.  

0019 
46.08.084-002-

0004.00 
L'Escorial. Artístic. Pintura. Mixta. 

Centre Cultural 

“Antonio 

Rodríguez 

Castellano”.  

0020 
46.08.084-003-

0001.00 

Carles 

d’Austria. 
Artístic. Dibuix. 

Carbonet i 

aquarel·la. 

Biblioteca 

Municipal “Raúl 

Carbonell Sala”. 

0021 
46.08.084-003-

0002.00 
Carles I. Artístic. Dibuix. 

Carbonet i 

aquarel·la. 

Biblioteca 

Municipal “Raúl 

Carbonell Sala”. 

0022 
46.08.084-003-

0003.00 
Còpernic. Artístic. Dibuix. 

Carbonet i 

aquarel·la. 

Biblioteca 

Municipal “Raúl 

Carbonell Sala”. 

0023 
46.08.084-003-

0004.00 
Tomàs Moro. Artístic. Dibuix. 

Carbonet i 

aquarel·la. 

Biblioteca 

Municipal “Raúl 

Carbonell Sala”. 

0024 
46.08.084-003-

0005.00 
Felip II. Artístic. Dibuix. 

Carbonet i 

aquarel·la. 

Biblioteca 

Municipal “Raúl 

Carbonell Sala”. 



0025 
46.08.084-003-

0006.00 

Erasme de 

Rotterdam. 
Artístic. Dibuix. 

Carbonet i 

aquarel·la. 

Biblioteca 

Municipal “Raúl 

Carbonell Sala”. 

0026 
46.08.084-003-

0007.00 
Martí Luter. Artístic. Dibuix. 

Carbonet i 

aquarel·la. 

Biblioteca 

Municipal “Raúl 

Carbonell Sala”. 

0027 
46.08.084-003-

0008.00 
Lluís Vives. Artístic. Dibuix. 

Carbonet i 

aquarel·la. 

Biblioteca 

Municipal “Raúl 

Carbonell Sala”. 

 



 

  



 

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0001.00. 

 Títol: REPRESENTANT DOS VIOLONCELS. 

 Autor/s: Josep Vanaclocha.  

 Època: Datat en 1989.  

 Tipologia: Pintura.  

 Tècnica: Mixta.  

 Suport: Llenç; Marc metàl·lic.  

 Dimensions: 170 cm. (llar.) x 154 cm. (amp.) x 4 cm. (prof.). 

 Descripció general: En l’obra pictòrica de Josep Vanaclocha podem observar dos violoncels de grans 

dimensions, que ocupen la major part de la superfície del llenç.  

 

El tons que predominen en l’obra pictòrica són: blancs, grisos, negres, blaus i marrons. 

 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer. 

 Titularitat: Titularitat pública.  

 Observacions: 

o Fotografia: Salvador Ribes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REPRESENTANT DOS VIOLONCELS. Pintura. 170 x 154 x 4 cm.  



 

 

 

 

 

 

 

  

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0002.00. 

 Títol: REPRESENTANT UNA FIGURA ABSTRACTA. 

 Autor/s: Baur. 

 Època: Segona mitat del segle XX. 

 Tipologia: Pintura.  

 Tècnica: Mixta.  

 Suport: Llenç; Marc de madera. 

 Dimensions: 160 cm. (alt.) x 160 cm. (amp.). 

 Descripció general: En l’obra pictòrica de l’artista “Baur”, pseudònim amb el que apareix signada l’obra en la 

part dreta inferior del quadro, veiem una composició abstracta.  

 

El tons que predominen en l’obra pictòrica són: blancs, marrons, ocres i negres. A més a més, en la seua 

textura hi trobem trossos de fusta. 

 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer. 

 Titularitat: Titularitat pública.  

 Observacions: 

o Fotografia: Salvador Ribes.  

REPRESENTANT UNA FIGURA ABSTRACTA. Pintura. 160 x 160 cm.  



 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0003.00. 

 Títol: REPRESENTANT UN BODEGÓ.  

 Autor/s: José Arnau Belén.  

 Època: Datat en 1989.  

 Tipologia: Pintura. 

 Tècnica: Tècnica mixta sobre llenç. 

 Suport: Llenç sobre estructura de madera.  

 Dimensions: 180 cm. (alt.) x 438 cm. (amp.).  

 Descripció general: En l’obra pictòrica de José Arnau Belén observem una còmoda amb un gran espill, replet 

de safates amb menjar, botelles i un pitxer, es a dir, una escena coneguda en el món artístic com a bodegó o 

naturalesa morta, on es representen objectes naturals (fruites, flors, menjar) o objectes fabricats per l’home 

(utensilis de cuina, antiguitats, llibres, etc.) en un espai determinat.  

Els tons que predominen en l’obra pictòrica són: blancs, grisos, grocs, verds, taronges, negres i marrons. 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública. 

 Observacions: 

o Fotografia: Salvador Ribes.  

 

 

REPRESENTANT UN BODEGÓ. Pintura.  180 x 438 cm. 



 
 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0004.00. 

 Títol: REPRESENTANT “EL CORRALOT” DE CÀRCER 

 Autor/s: D. Mas. 

 Època: Finals s. XX - Principis s. XXI. 

 Tipologia: Pintura. 

 Tècnica: Tècnica mixta sobre tela.  

 Suport: Llenç sobre estructura de madera; Marc de madera. 

 Dimensions: 180 cm. (alt.) x 438 cm. (amp.). 

 Descripció general: En l’obra pictòrica de l’artista “D. Mas”, pseudònim amb el qual apareix signada l’obra en 

la part dreta inferior del quadro, veiem l’antic palau senyorial de Càrcer, conegut popularment com el 

“Corralot”. Així mateix, podem observar l’antic entramat urbanístic del carrer Maravilla Pascual, així com la 

façana de l’antic Teatre Baronia.  

 

Els tons que predominen en l’obra pictòrica són: blaus, grissos, ocres i blancs. 

 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública. 

 Observacions: 

o Fotografia: Salvador Ribes.  

 

 

REPRESENTANT “EL CORRALOT” DE CÀRCER. Pintura. 180 x 438 cm.  



 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0005.00. 

 Títol: REPRESENTANT “L’ARCÀ” DE CÀRCER.  

 Autor/s: D. Mas.  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Pintura. 

 Tècnica: Tècnica mixta sobre tela.  

 Suport: Llenç sobre estructura de madera; Marc de madera. 

 Dimensions: 180 cm. (alt.) x 438 cm. (amp.).  

 Descripció general: En l’obra pictòrica de l’artista “D. Mas”, pseudònim amb el qual apareix signada l’obra en 

la part esquerra inferior del quadro, veiem l’antiga “Arcà” de Càrcer, una construcció actualment 

desapareguda, i que estava ubicada al terme municipal de Càrcer.  

Els tons que predominen en l’obra pictòrica són: blaus, marrons, verds i grissos.  

 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública. 

 Observacions: 

o Fotografia: Salvador Ribes.  

 

 

 

REPRESENTANT “L’ARCÀ” DE CÀRCER. Pintura. 180 x 438 cm. 



 

  

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0006.00. 

 Títol: REPRESENTANT UNES MANS.  

 Autor/s: Paco Perucho Pardo.  

 Època: Principis del segle XXI.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: -.  

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 77 cm. (alt.) x 63,5 cm. (amp.) x 5,5 cm. (prof.).

 Descripció general: En l’obra de Paco Perucho Pardo veiem representades, en blanc i negre, amb unes línies 

molt fines, unes mans rodejades de vegetació.  

 

Els tons que predominen en l’obra són: el blanc – el color de la làmina de paper –, i el negre – color del 

material que s’ha utilitzat per a realitzar el dibuix –. 

 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública.  

 Observacions: 

o Fotografia: Salvador Ribes.  

  

REPRESENTANT UNES MANS. Dibuix. 77 x 63,5 x 5,5 cm.  



 

  

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0007.00. 

 Títol: REPRESENTANT UNS PEUS 01.  

 Autor/s: Paco Perucho Pardo.  

 Època: Principis del segle XXI.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: -.  

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 77 cm. (alt.) x 63,5 cm. (amp.) x 5,5 cm. (prof.).

 Descripció general: En l’obra de Paco Perucho Pardo veiem representats, en blanc i negre, amb unes línies 

molt fines, uns peus rodejats de vegetació.  

 

Els tons que predominen en l’obra són: el blanc – el color de la làmina de paper –, i el negre – color del 

material que s’ha utilitzat per a realitzar el dibuix –. 

 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública.  

 Observacions: 

o Fotografia: Salvador Ribes.  

  

REPRESENTANT UNS PEUS 01. Dibuix. 77 x 63,5 x 5,5 cm. 



 

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0008.00. 

 Títol: REPRESENTANT UNS PEUS 02.  

 Autor/s: Paco Perucho Pardo.  

 Època: Principis del segle XXI.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: -.  

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 77 cm. (alt.) x 63,5 cm. (amp.) x 5,5 cm. (prof.). 

 Descripció general: En l’obra de Paco Perucho Pardo veiem representats, en blanc i negre, amb unes línies 

molt fines, unes mans i uns peus rodejats de vegetació.  

 

Els tons que predominen en l’obra són: el blanc – el color de la làmina de paper –, i el negre – color del 

material que s’ha utilitzat per a realitzar el dibuix –. 

 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública.  

 Observacions: 

o Fotografia: Salvador Ribes.  

  

REPRESENTANT UNS PEUS 02. Dibuix. 77 x 63,5 x 5,5 cm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANT UNS PEUS 03. Dibuix. 77 x 63,5 x 5,5 cm.  

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0009.00. 

 Títol: REPRESENTANT UNS PEUS 03.  

 Autor/s: Paco Perucho Pardo.  

 Època: Principis del segle XXI.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: -.  

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 77 cm. (alt.) x 63,5 cm. (amp.) x 5,5 cm. (prof.).
 Descripció general: En l’obra de Paco Perucho Pardo veiem representats, en blanc i negre, amb unes línies 

molt fines, uns peus rodejats de vegetació.  

Els tons que predominen en l’obra són: el blanc – el color de la làmina de paper –, i el negre – color del 

material que s’ha utilitzat per a realitzar el dibuix –. 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública.  

 Observacions: 

o Fotografia: Salvador Ribes.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANT UNA DONA NUA. Dibuix. 77 x 63,5 x 5,5 cm.  

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0010.00. 

 Títol: REPRESENTANT UNA DONA NUA. 

 Autor/s: Paco Perucho Pardo.  

 Època: Principis del segle XXI.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: -.  

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 77 cm. (alt.) x 63,5 cm. (amp.) x 5,5 cm. (prof.). 

 Descripció general: En l’obra de Paco Perucho Pardo veiem representats, en blanc i negre, amb unes línies 

molt fines, una dona nua, rodejada de vegetació.  

Els tons que predominen en l’obra són: el blanc – el color de la làmina de paper –, i el negre – color del 

material que s’ha utilitzat per a realitzar el dibuix –. 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública.  

 Observacions: 

o Fotografia: Salvador Ribes.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANT UNS PEUS 04. Dibuix. 77 x 63,5 x 5,5 cm.  

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0011.00. 

 Títol: REPRESENTANT UNS PEUS 04.  

 Autor/s: Paco Perucho Pardo.  

 Època: Principis del segle XXI.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: -.  

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 77 cm. (alt.) x 63,5 cm. (amp.) x 5,5 cm. (prof.). 

 Descripció general: En l’obra de Paco Perucho Pardo veiem representats, en blanc i negre, amb unes línies 

molt fines, uns peus rodejats de vegetació.  

Els tons que predominen en l’obra són: el blanc – el color de la làmina de paper –, i el negre – color del 

material que s’ha utilitzat per a realitzar el dibuix –. 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública.  

 Observacions: 

o Fotografia: Salvador Ribes.  

  



 

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0012.00. 

 Títol: AEROFOTOGRAFIA 01.  

 Autor/s: Autor desconegut.  

 Època: Principis dels anys 80.  

 Tipologia: Fotografia.  

 Tècnica: -. 

 Suport: Fotografia; Marc de madera.  

 Dimensions: 53 cm. (alt.) x 73 cm. (amp.) x 3,5 cm. (prof.).  

 Descripció general: Aerofotografia a color, d’autor desconegut, on podem observar el municipi de Càrcer 

des de l’aire.  

 

Al revers de la fotografia no hem trobat cap tipus d’anotació o data que ens haja permés orientar-nos sobre 

la data en què va ser presa la imatge. No obstant això, observant la instantània i les obres de caràcter 

municipal presents – el Mercat Municipal o l’antic “Matadero”, o la Inexistència de l’actual plaça de la 

Generalitat Valenciana – hem deduït que la imatge és de principis dels anys 80. 

 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública. 

 Observacions: -. 

 

 

AEROFOTOGRAFIA 01. Fotografia. 53 x 73 x 3,5 cm.  



 

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0013.00. 

 Títol: AEROFOTOGRAFIA 02.  

 Autor/s: Autor desconegut.  

 Època: Principis dels anys 80.  

 Tipologia: Fotografia.  

 Tècnica: -. 

 Suport: Fotografia; Marc de madera.  

 Dimensions: 105 cm. (alt.) x 103 cm. (amp.) x 3,5 cm. (prof.).  

 Descripció general: Aerofotografia en blanc i  negre, d’autor desconegut, on podem observar el municipi de 

Càrcer des de l’aire.  

 

Al revers de la fotografia no hem trobat cap tipus d’anotació o data que ens haja permés orientar-nos sobre 

la data en què va ser presa la imatge. No obstant això, observant la instantània i les obres de caràcter 

municipal presents – el Mercat Municipal o l’antic “Matadero” o la inexistència de l’actual plaça de la 

Generalitat Valenciana – hem deduït que la imatge és de principis dels anys 80. 

 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública. 

 Observacions: -. 

 AEROFOTOGRAFIA 02. Fotografia. 105 x 103 x 3,5 cm.  



 

P. COMMEMORATIVA – INAUGURACIÓ AJUNTAMENT 

DE CÀRCER. Placa. 100 x 64 x 2,5 cm.  

P. COMMEMORATIVA – AGRAÏMENT DEL 

POBLE DE CÀRCER DURANT LA RIUÀ DE 

1982. Placa. 83 x 62 x 2 cm.  



 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0014.00. 

 Títol: P. COMMEMORATIVA – INAUGURACIÓ AJUNTAMENT DE CÀRCER. 

 Autor/s: Autor desconegut.  

 Època: Datat en 1979. 

 Tipologia: Placa commemorativa. 

 Tècnica: Tècniques de talla i gravat al marbre. 

 Suport: Marbre. 

 Dimensions: 100 cm. (alt.) x 64 cm. (amp.) x 2,5 cm. (prof.).  

 Descripció general: Placa commemorativa, fabricada en marbre, com a record de la inauguració de 

l’Ajuntament de Càrcer l’any 1979.  

 

En ella podem llegir: “El dia 31 de marzo de 1979 se inaugura esta casa Ayuntamiento construida de nueva 

planta en el solar de la antigua bajo el mandato de la siguiente corporación municipal. Alcalde-Presidente D. 

José Garcés Lloret; 1º TTE de Alcalde D. Jesús Hernandis Hernández; 2º TTE de Alcalde D. José Vicente Sirera 

Poquet; Concejales D. Joaquin Cardona Mañez, D. Antonio Garcés Lloret, D. Ricardo Hernández Santandreu; D. 

Ramón Hernández Saez, D. Roberto Martínez Pavia, D. Francisco Garcia Grau, D. Vicente Brotons Inserte. 

Secretario D. Luis Sancho Grau y D. Esteban Capdepon Albiñana. Arquitecto D. Guillermo Stuyck Portillo”. 

 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública. 

 Observacions: -.  

 Número de catàleg: 46.08.084-001-0015.00. 

 Títol: P. COMMEMORATIVA – AGRAÏMENT DEL POBLE DE CÀRCER DURANT LA RIUÀ DE 1982.  

 Autor/s: Autor desconegut. 

 Època: -. 

 Tipologia: Placa commemorativa.  

 Tècnica: Tècniques de talla i gravat al marbre. 

 Suport: Marbre. 

 Dimensions: 83 cm. (alt.) x 62 cm. (amp.) x 2 cm (prof.) 

 Descripció general: Placa commemorativa, fabricada en marbre, en agraïment a tots els pobles que van ajudar als veïns de 

Càrcer durant la riuà de 1982.  

En ella podem llegir: “A estos pueblos el agradecimiento de los carcerenses por su ayuda y hospitalidad en la riada del 20 

de octubre de 1982. Llosa de Ranes. Alcudia de Crespins. Villanueva de Castellón. Lugar Nuevo de Fenollet. Rotgla-Corbera. 

Xativa. Cárcer, 22 de enero de 1983”. 

 Ubicació: Ajuntament de Càrcer.  

 Titularitat: Titularitat pública. 

 Observacions: -. 

 



 

 Número de catàleg: 46.08.084-002-0001.00. 

 Títol: BIBLIOTECA. 

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Pintura. 

 Tècnica: Tècnica mixta sobre llenç  

 Suport: Llenç sobre estructura de madera.  

 Dimensions: 180 cm. (alt.) x 438 cm. (amp.).  

 Descripció general: En aquesta obra pictòrica observem una biblioteca plena de llibres. D’alguna manera, es 

vol remarcar la importància que va tindrer la figura d’“Honorat Juan com a precursor de la Biblioteca Reial, on 

va donar tot el seu llegat bibliogràfic amb un doble objectiu, preservar el seu llegat i enriquir el seus fons”. 

(CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ 

TOLOSA, F., 2016, p. 74). 

 

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista  

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Centre Cultural “Antonio Rodríguez Castellano”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: Salvador Ribes.  

 

 

BIBLIOTECA. Pintura. 180 x 438 cm.  



 
I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTROLOGIA. Pintura. 150 x 175 cm.  



 

 Número de catàleg: 46.08.084-002-0002.00. 

 Títol: ASTROLOGIA.  

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Pintura. 

 Tècnica: Tècnica mixta sobre llenç.  

 Suport: Llenç sobre estructura de madera.  

 Dimensions: 150 cm. (alt.) x 175 cm. (amp.).  

 Descripció general: En aquesta obra pictòrica observem els horòscops astrològics. Amb aquesta pintura es vol 

remarcar la gran presència de l’Astrologia en la vida dels hòmens del Renaixement.  

 

“En les universitats del segle XVI, les catèdres no eren encara d’Astronomia i va ser a partir del seu temps, quan 

comencen a deslligar-se els camps i les competències d’ambdues matèries”. (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ 

REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 44). 

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista 

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Centre Cultural “Antonio Rodríguez Castellano”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: García Terol, A. (2016). ASTROLOGIA. [Fotografia]. Recuperada del libre Honorat Juan. CARBONELL 

SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., (2016).  

Honorat Juan. Xàtiva, Espanya. Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Cultura i Patrimoni. Pàg. 46.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP AMB LLIBRES. Escultura. 70 x 120 x 70 cm.  



 
 

 Número de catàleg: 46.08.084-002-0003.00. 

 Títol: CAP AMB LLIBRES. 

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Escultura.  

 Tècnica: Constructiva. 

 Suport: Acer i paper. 

 Dimensions: 70 cm. x 120 cm. x 70 cm.  

 Descripció general: Es tracta d’una escultura, fabricada amb acer i paper, que representa un cap amb llibres. 

D’alguna manera, es vol remarcar la importància que va tindrer la figura d’“Honorat Juan com a precursor de 

la Biblioteca Reial, on va donar tot el seu llegat bibliogràfic amb un doble objectiu, preservar el seu llegat i 

enriquir el seus fons”. (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, 

P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 74).   

 

La invenció de la imprenta de J. Gutenberg (1440), el Renaixement, els ideals humanistes i les lluites 

derivades de la reforma protestant propicien un nou model de biblioteca, apareguent biblioteques reials i 

de l’alta noblesa, obertes al públic d’erudits i estudiosos. Un lloc destinat a arxivar el saber, per a buscar i 

millorar els coneixements. En el s. XVI destaquen la biblioteca francesa de Fontainebleau, la Biblioteca de 

l’Escorial o la biblioteca de la Universitat Complutense. (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., 

ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 74). 

 

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista 

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Centre Cultural “Antonio Rodríguez Castellano”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: García Terol, A. (2016). CAP AMB LLIBRES. [Fotografia]. Recuperada del libre Honorat Juan. CARBONELL 

SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., (2016).  

Honorat Juan. Xàtiva, Espanya. Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Cultura i Patrimoni. Pàg. 79. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-002-0004.00 

 Títol: L’ESCORIAL. 

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Pintura.  

 Tècnica: Tècnica mixta sobre llenç.  

 Suport:  Llenç sobre estructura de madera.  

 Dimensions: 324 cm. (amp.) x 81 cm. (alt.).  

 Descripció general: En aquesta obra pictòrica podem observar una pintura, dividida en dues peces, que 

representen el Monestir de San Lorenzo de El Escorial.  

 

El Monestir de San Lorenzo de El Escorial és un complex que inclou un palau Reial, una basílica, un panteó, una 

biblioteca i un monestir. Es troba a la localitat de San Lorenzo de el Escorial i va ser construït entre 1563 i 

1584.  

 

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista 

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Centre Cultural “Antonio Rodríguez Castellano”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: García Terol, A. (2016). ESCORIAL. [Fotografia]. Recuperada del libre Honorat Juan. CARBONELL 

SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., (2016).  

Honorat Juan. Xàtiva, Espanya. Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Cultura i Patrimoni. Pàg. 21.  

ESCORIAL. Pintura. 324 x 81 cm.  



 

 

 

 

 

CARLES D’ÀUSTRIA. Dibuix. 50 x 70 cm.  



 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-003-0001.00. 

 Títol: CARLES D’ÀUSTRIA. 

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: En les parts més fosques del dibuix s’ha utilitzat el carbó, i en les parts pintades amb color, s’han 

utilizat acrílics. 

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 70 cm. (alt.) x 50 cm. (amp.).  

 Descripció general: Es tracta d’un dibuix, còpia de l’obra pictòrica titulada “Retrato del príncipe don 

Carlos de Austria” (1564), de l’autor Alonso Sánchez Coello, que actualment està exposat al Museu d’Història 

de l’Art (Viena, Àustria).  

Carles d’Àustria (1545 – 1568), fill de Felip II i de Maria Manuela de Avis, va ser príncep d’Astúries des de 

1560 fins a la seua mort. El matrimoni dels seus pares va ser convingut per Carles I pel quantiós dot de la 

mare, però la boda corria molts riscos ja que els contraents eren cosins per les dues estirps. Al príncep li 

va costar un gran esforç aprendre a llegir i escriure. Honorat Juan va ser com un pare per a ell i després 

del seu nomenament episcopal sol·licità del papa Pius V permís perquè l’acompanyara en la cort durant 

sis mesos a l’any. (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, 

P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 25).   

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista 

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Biblioteca Municipal “Raúl Carbonell Sala”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: García Terol, A. (2016). CARLES D’ÀUSTRIA. [Fotografia]. Recuperada del libre Honorat Juan. CARBONELL 

SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., (2016).  

Honorat Juan. Xàtiva, Espanya. Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Cultura i Patrimoni. Pàg. 25. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLES I. Dibuix. 50 x 70 cm.  



 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-003-0002.00. 

 Títol: CARLES I.  

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: En les parts més fosques del dibuix s’ha utilitzat el carbó, i en les parts pintades amb color, s’han 

utilizat acrílics. 

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 70 cm. (alt.) x 50 cm. (amp.).  

 Descripció general: Es tracta d’un dibuix, còpia de l’obra pictòrica titulada “Retrato de Carlos V 

sentado” (1548), de l’autor Tiziano Vecellio, que actualment està exposat en la Alte Pinakothek (Munich, 

Alemania). 

 

Carles I d’Espanya i V del Sacre Imperi Romà Germànic (1500 – 1558), va reinar en els territoris de la Corona 

de Castella, Navarra, Aragó, les Indies, Nàpols i Sicília, i va ser emperador del Sacre Imperi Romà Germànic. Fill 

de Juana I de Castella i Felip “el Hermoso”, net de Maximiliano I d’Habsburg i Maria de Borgonya, i per altra 

banda, net dels Reis Catòlics, Isabel I de Castella i Fernando II d’Aragó.  

 

Al llarg de la seua vida, Carles va gobernar sobre els territoris més extensos de tota la Cristiandat. Va dur a 

terme empreses per a la conquista d’Amèrica, va fer front a la reforma protestant, així com a les continues 

amenaces del poder otomà i a la pugna per la supremacia europea amb Francisco I i Enric II de França.  

 

“Recomanat per Lluís Vives, Honorat Juan entra al servei de l’Emperador i és nomenat gentilhome de la seua 

cort”. (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ 

TOLOSA, F., 2016, p. 24). 
 

 

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista 

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Biblioteca Municipal “Raúl Carbonell Sala”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: García Terol, A. (2016). CARLES I [Fotografia]. Recuperada del libre Honorat Juan. CARBONELL SALA, 

R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., (2016).  Honorat 

Juan. Xàtiva, Espanya. Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Cultura i Patrimoni. Pàg. 24. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPÈRNIC. Dibuix. 50 x 70 cm.  



 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-003-0003.00. 

 Títol: COPÈRNIC. 

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: En les parts més fosques del dibuix s’ha utilitzat el carbó, i en les parts pintades amb color, s’han 

utilizat acrílics. 

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 70 cm. (alt.) x 50 cm. (amp.).  

 Descripció general: Es tracta d’un dibuix, còpia de l’obra pictòrica titulada “Retrato de Copérnico”. 

 

Nicolás Copèrnic (1473 – 1543), astrònom polonés. La importància de Copèrnic no es reduïx a la seua 

condició de primer formulador d’una teoria heliocèntrica coherent: Copèrnic va ser, abans que res, 

l’iniciador de la revolució científica que va acompanyar el Renaixement europeu i que, passant per Galileu, 

portaria un segle després, per obra de Newton, a la sistematització de la física i a un profund canvi en les 

conviccions filosòfiques i religioses. Va estudiar en la Universitat de Pàdua (1501 – 1503) i cap al 1507 va 

elaborar la seua primera exposició d’un sistema astronòmic heliocèntric en el qual la Terra orbitava 

entorn del Sol, en oposició amb el tradicional sistema ptolemaic. L’any 1543, a la mort de Copèrnic, es va 

publicar el primer llibre de la seua obra transcendental De Revolutionibus Orbium Caelestium. 

(CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ 

TOLOSA, F., 2016, p. 28).  

 

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista 

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Biblioteca Municipal “Raúl Carbonell Sala”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: García Terol, A. (2016). COPÈRNIC [Fotografia]. Recuperada del libre Honorat Juan. CARBONELL SALA, 

R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., (2016).  Honorat 

Juan. Xàtiva, Espanya. Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Cultura i Patrimoni. Pàg. 28. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TOMÀS MORO. Dibuix. 50 x 70 cm.  



 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-003-0004.00. 

 Títol: TOMÀS MORO. 

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: En les parts més fosques del dibuix s’ha utilitzat el carbó, i en les parts pintades amb color, s’han 

utilizat acrílics. 

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 70 cm. (alt.) x 50 cm. (amp.).  

 Descripció general: Es tracta d’un dibuix, còpia de l’obra pictòrica titulada “El Retrato de Tomás Moro” 

(1527), de l’autor Hans Holbein el Joven, que actualment està exposat en la Colecció Frick (Nova York, EE.UU).  

Tomàs Moro (1478 – 1535), pensador, teòleg, humanista, escriptor d’anglés, poeta, traductor, professor de 

lleis, jutge de negocis civils, advocat i lord canceller d’Enric VIII. La seua obra més famosa és Utopia, on relata 

la societat ideal. D’altra banda, T. Moro va ser un important detractor de la reforma protestant, i en especial, 

de Martí Luter.  

Finalment, va morir en 1535, acusat d’alta traïció per no prestar el jurament antipapista enfront del sorgiment 

de l’església anglicana, al oposar-se al divorci del rei amb la reina Catalina d’Aragó, i per no acceptar l’Acta de 

Supremacía, que declarava al rei com a cap de la nova església.  

Moro va ser beatificat l’any 1886 i canonitzat l’any 1935 i va ser considerat un sant i màrtir. L’Església 

Anglicana, l’any 1980, el va incloure en la seua llista de sants i herois cristians. Per raons històriques 

Honorat Juan, va participar de les qüestions concernents a les dues corones en els litigis ocorreguts a 

causa de la divisió de les esglésies. (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., 

BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 26). 

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista 

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Biblioteca Municipal “Raúl Carbonell Sala”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: García Terol, A. (2016). TOMÀS MORO. [Fotografia]. Recuperada del libre Honorat Juan. CARBONELL 

SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., (2016).  

Honorat Juan. Xàtiva, Espanya. Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Cultura i Patrimoni. Pàg. 26. 

 



 
 

 

 

 FELIP II. Dibuix. 50 x 70 cm.  



 
 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-003-0005.00. 

 Títol: FELIP II. 

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: En les parts més fosques del dibuix s’ha utilitzat el carbó, i en les parts pintades amb color, s’han 

utilizat acrílics. 

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 70 cm. (alt.) x 50 cm. (amp.).  

 Descripció general: Es tracta d’un dibuix, còpia de l’obra pictòrica titulada “Felipe II” (1573), de l’autora 

Sofonisba Anguissola, que actualment està exposat en el Museu Nacional del Prado (Madrid, Espanya). 

Felip II “el Prudent”, rei d’Espanya, Nàpols i Sicília, Portugal i els Algarves, d’Anglaterra i Irlanda entre 1554 i 

1558. Fill i hereu de Carles I d’Espanya i Isabel de Portugal, net de Juana I de Castella i Felip I de Castella, i de 

Manuel I de Portugal i Maria d’Aragó.  

 

El seu regnat es va caracteritzar per l’exploració global i l’expansió territorial, convertint a la Monarquia 

Hispànica en la primera potència d’Europa i el primer imperi d’àmbit mundial.  

 

“Honorat Juan entra al seu servei com a preceptor de llatí i grec i gaudeix del respecte del monarca durant la 

resta dels seus dies” (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, 

P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 24).  

 

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista 

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Biblioteca Municipal “Raúl Carbonell Sala”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: García Terol, A. (2016). FELIP II. [Fotografia]. Recuperada del libre Honorat Juan. CARBONELL SALA, R., 

MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., (2016).  Honorat 

Juan. Xàtiva, Espanya. Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Cultura i Patrimoni. Pàg. 24. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ERASME DE ROTTERDAM. Dibuix. 50 x 70 cm.  



 
 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-003-0006.00. 

 Títol: ERASME DE ROTTERDAM.  

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: En les parts més fosques del dibuix s’ha utilitzat el carbó, i en les parts pintades amb color, s’han 

utilizat acrílics. 

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 70 cm. (alt.) x 50 cm. (amp.).  

 Descripció general: Es tracta d’un dibuix, còpia de l’obra pictòrica titulada “Retrato de Erasmo de Rotterdam” 

(1523), de l’autor Hans Holbein el Joven, que actualment està exposat en la National Gallery (Londrés, 

Anglaterra). 

Erasme de Rotterdam (1466 – 1536), humanista, filòsof i teòleg neerlandés, autor d’importants obres en llatí. 

“Va ser professor de teologia a Cambridge durant el regnat de Enric VIII. Allí coneix a Tomàs Moro i el 1509 

publica el llibre que li donaría renom […] Elogio de la locura”. (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., 

ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 26).  

 

Les seues obres van ser vitals per a l’evolució intel·lectual europea en l’època, i assentaria les bases de 

creences posteriors. Finalment, va morir en 1536 a causa de la gota, i va ser enterrat en la catedral de Basilea.  

 

“A través de Lluís Vives, Honorat Juan coneix la importància d’Erasme en el pensament il·lustrat d’Europa”. 

(CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ 

TOLOSA, F., 2016, p. 26). 

 

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista 

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Biblioteca Municipal “Raúl Carbonell Sala”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: García Terol, A. (2016). ERASME DE ROTTERDAM. [Fotografia]. Recuperada del libre Honorat Juan. 

CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, 

F., (2016).  Honorat Juan. Xàtiva, Espanya. Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Cultura i Patrimoni. Pàg.26. 

 

 



 

 

 

 

MARTÍ LUTER. Dibuix. 50 x 70 cm.  



 
 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-003-0007.00. 

 Títol: MARTÍ LUTER. 

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: En les parts més fosques del dibuix s’ha utilitzat el carbó, i en les parts pintades amb color, s’han 

utilizat acrílics. 

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 70 cm. (alt.) x 50 cm. (amp.).  

 Descripció general: Es tracta d’un dibuix, còpia de l’obra pictòrica titulada “Retrato de Martín Lutero” 

(1529), de l’autor Lucas Cranach el Viejo, que actualment està exposat en la Galeria Uffizi (Florència, Itàlia). 

 

Martí Luter (1483 – 1546) va ser un teòleg i frare catòlic agustí que va imposar la reforma religiosa a 

Alemanya, en les bases de la qual es va inspirar la Reforma Protestant i la doctrina teològica i cultural 

denominada Luteranisme.  

 

Els escrits de Luter es van difondrer a nivel internacional gràcies a la imprenta, on exhortava a l’església 

cristiana a tornar a les ensenyances originals de la Bíblia. Tant la Reforma Protestant com la Contrarreforma, 

van suposar un important desenvolupament intel·lectual a Europa.  

 

“Honorat Juan va defensar les ensenyances romanes sorgides a Trento” (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ 

REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 29).  

 

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista 

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Biblioteca Municipal “Raúl Carbonell Sala”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: García Terol, A. (2016). MARTÍ LUTER. [Fotografia]. Recuperada del libre Honorat Juan. CARBONELL 

SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., (2016).  

Honorat Juan. Xàtiva, Espanya. Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Cultura i Patrimoni. Pàg. 29. 

 

 

 



 

 

 

 

LLUÍS VIVES. Dibuix. 50 x 70 cm.  



 

 

 Número de catàleg: 46.08.084-003-0008.00. 

 Títol: LLUÍS VIVES. 

 Autor/s: Grup Tirant a Blanc (Rafael Gómez Aranda, Paco Perucho Pardo, Ricard Juan Ballester i Ernesto García 

Lledó).  

 Època: Datat en 2016.  

 Tipologia: Dibuix.  

 Tècnica: En les parts més fosques del dibuix s’ha utilitzat el carbó, i en les parts pintades amb color, s’han 

utilizat acrílics. 

 Suport: Làmina de paper.  

 Dimensions: 70 cm. (alt.) x 50 cm. (amp.).  

 Descripció general: Es tracta d’un dibuix del retrat de Lluís Vives, d’autor desconegut, i conservat a la 

Universitat de Lovaina (Lovaiana, Bèlgica).  

 

Lluís Vives (1492 – 1540), de família de comerciants jueus de València, va ser humanista, filòsof i pedagog. 

Va estudiar a la Universitat de València que s’havia creat l’any 1507. Va estudiar a La Sorbona fugint d’un 

procés del Sant Ofici que acabaria cremant son pare i desenterrant sa mare per a cremar els seus ossos. 

Doctorat a París, va viatjar a Bruges on hi havia moltes famílies de mercaders valencians i allí va escriure el 

seu Tractat del socors als pobres. Però va ser a Lovaina on va travar amistat amb Erasme de Rotterdam i 

amb els pensadors del seu temps. És el mestre i valedor d’Honorat Juan tant a la Universitat de Lovaina 

com a la cort de l’Emperador Carles I d’Espanya i V d’Alemanya. (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, 

T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 25). 

 

La dita obra va formar part de l’exposició “Honorat Juan”, dedicada a narrar la vida i obra d’aquest humanista 

d’origen xativí, que va exercir una notable influència en la Cort espanyola del segle XVI, però que malgrat aixó, 

actualment és un gran desconegut per a la majoria del públic. 

 

 Ubicació: Biblioteca Municipal “Raúl Carbonell Sala”.  

 Titularitat: Titularitat privada. 

 Observacions: 

o Préstec temporal.  

o Fotografia: García Terol, A. (2016). LLUÍS VIVES. [Fotografia]. Recuperada del libre Honorat Juan. CARBONELL 

SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., (2016).  

Honorat Juan. Xàtiva, Espanya. Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Cultura i Patrimoni. Pàg. 25. 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Vanaclocha (1961). 

 

Natural de Carlet (València), és Llicenciat en Belles Arts, en les especialitats de 

Pintura (1983-88) i Gravat (1994-95) per la Facultat de Sant Carles de la Universitat 

Politècnica de València (UPV).  

 

A més, ha realitzat estudis de Doctorat en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles 

(UPV) i la Facultat de Filosofia de València (UV), així com diversos cursos per a completar la 

seua formació. 

 

Al llarg de la seua carrera artística ha participat en múltiples exposicions individuals 

i col·lectives, i ha sigut guardonat amb múltiples premis, obtenint en moltes ocasions el 

primer lloc o mencions d’honor com per exemple: Menció d’honor “XXIV Concurso 

Nacional Luarca”, primer premi al “III Certamen Nacional de Pintura Zurbarán” o el primer 

premi en el “Concurso Nacional de Pintura Altura”, entre altres. 

José Arnau Belén (1953). 

 

Natural de Meliana (València), és Llicenciat en Belles Arts, Arts i Oficis (1978 – 1983) per la 

Universitat Politènica de València (UPV).  

 

Destaca per la seua carrera com a restaurador de catedrals i/o convents així com d’obres 

d’art. A més, al llarg de la seua trajectòria com a pintor ha sigut guardonat amb múltiples 

premis, destacant entre ells la seua participació en: “Premios Ciudad de Badajoz de Pintura 

2017”, “XVI Certamen Internacional de Pintura Zurbarán 2017” i el “Certamen de Pintura 

de Campo de Criptana 2017”.   



  

 Paco Perucho Pardo (Càrcer, 1960). 

 

Natural de Càrcer (València) és Llicenciat en Belles Arts, especialitat de Gravat, per la 

Facultat de Sant Carles a la Universitat Politècnica de València (UPV), Professor numerari 

d’Educació Secundària i ha exercit en Instituts de València, Alacant i Múrcia.  

 

Ha exposat individualment en Centres Culturals i Galeries de: València, Alacant, 

Puertollano, Castalla, Tibi, Xàtiva, Càrcer, Alcàntera del Xúquer…  

 

És membre fundador i ha participat en nombroses exposicions col·lectives amb el Grup 

Tirant a Blanc, entre les quals destaquen la del Círculo de Bellas Artes a València i 

l’exposició Lucrécia o l’Efímer a la Casa de Cultura de Xàtiva. Realitza programes de 

decoració Reflexos en l’aigua i Les Quatre Estacions per a l’Hotel Galbis.  

 

El seu interés per les tècniques gràfiques l’ha portat a realitzar carpetes de gravat en 

col·laboració amb poetes i novel·listes com Esteva Mercé Zinc Diluvis, Raúl Carbonell 

Cantata al Valle de Càrcer i Juan Luis Gil Pérez Mitologies. Ha investigat sobre ceràmica 

(Mural per a la façana de l’IES Cieza) i la restauració de paper (Restauració de l’Arxiu 

Municipal de Càrcer).  

 

Ha impartit cursos especialitzats pel SARC de la Diputació de València de pintura i gravat. 

També ha impartit cursos de pintura i gravat patrocinats per Ajuntaments, com els 

realitzats a Càrcer, Alcàntera del Xúquer, Beneixida, Cieza, Aiora, Jalance, Múrcia, etc. 

(CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., 

MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 96).  1 



 

  

Rafael Gómez Aranda (Xàtiva, 1947 – 2017). 

 

Natural de Xàtiva, va estudiar en la Facultat de Belles Arts Sant Carles de València (1965), 

passant després a la de San Fernando de Madrid.  

 

Fins fa poc catedràtic de dibuix en l’IES Josep de Ribera de Xàtiva.  

 

Entre els diversos premis rebuts cal fer esment dels següents: 1r Premi de pintura del 

Ministeri d’Educació i Ciència, 1967; 1r Premi de pintura “Salo daurat” de la Llotja de 

València, 1968; i 1r Premi de pintura Josep de Ribera de Xàtiva, 1971. Destaca com a 

il·lustrador i cartellista amb peces realitzades, durant anys, per al Corpus de Xàtiva, 

Setmana Santa i altres esdeveniments culturals.  

 

Ha realitzat exposicions individuals a la Sala Eureka de Madrid, a la Sala de Cultura de la 

Diputació de Badajoz, en la Gallera d’Alzira, en l’Associació Cultural Sant Remo de Carlet, al 

Centre Cultural de Masnou i en diverses ocasions en espais culturals de Xàtiva.  

 

Col·lectivament destaca l’exposició en el Palau de la Bailia de València i, l’última, a la Casa 

de la Cultura d’Almansa. Finalment, com a integrant del Grup TAB (Tirant a Blanc) ha 

format part en totes les exposicions d’aquest col·lectiu, entre les quals cal esmentar la del 

Cercle de Belles Arts de València i la de la Casa de la Cultura de Xàtiva.  

 

La seva tasca docent en el gravat i la dedicació a aquesta especialitat l’han fet expert, com 

ho demostren les carpetes de gravats en què ha participat: Commemoració de Tirant el 

Blanc; Homenatge a Ribera; Contradansa; 650 aniversari Ciutat de Xàtiva; 300 anys de la 

Crema de Xàtiva, etc. (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., 

BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 95). 1 

 



 

Ricard Juan Ballester. (Canals, 1953).  

 

Natural de Canals, és Llicenciat en Belles Arts, especialitat de Pintura, en la Facultat de Sant 

Carles a la Universitat Politècnica de València.  

 

El 2016 és convidat per la Universitat de Chiayi (Taiwan), i realitza diverses activitats i 

projeccions de treballs per als alumnes del departament de Belles Arts. Línies en 

moviment, filmació i dibuix. Cartografia de les carícies. 

 

En 2015 és comissari de l’exposició a l’Institut Dr. Lluís Simarro, La veu de les imatges. 

Imatges i textos. Col·lectiu de pintores i escriptores dedicades a la docència.  

 

En 2014 és comissari de l’exposició a l’institut Dr. Lluís Simarro Ahir, Hui, Demà. Col·lectiu 

de pintors i pintores. 

 

Comissari de l’exposició Carícies d’un pinzell oriental del pintor Chi-Chang Hsieh (Taiwan), a 

la Casa de Cultura de Canals (València), l’any 2008.  

 

Participa el 2006 en la 12 Biennal Internacional de Dibuix i Gravat, de Taiwan. Deixa obra 

en els fons del National Taiwán Museum of Fine Arts.  

 

El mateix any, a Taiwan crea un format audio-visual Paralelismos entre las imágenes de los 

desastres de la guerra de Goya y las guerras actuales, per a la Cheng Shiu University Art 

Center.  

 

És membre fundador i ha participat en nombroses exposicions col·lectives amb el Grup 

Tirant a Blanc, entre les quals destaquen la del Círculo de Bellas Artes a València i 

l’exposició Lucrécia o l’Efímer a la Casa de Cultura de Xàtiva. (CARBONELL SALA, R., 

MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, 

F., 2016, p. 95).  1 

 



 

Ernesto García Lledó (Xàtiva, 1965).  

 

Natural de Xàtiva (València), és Llicenciat en Belles Arts, en l’especialitat de Dibuix, per la 

Facultat de Sant Carles a la Universitat Politècnica de València (UPV). 

 

Ha exposat la seua obra en Museus, Centre Culturals i Galeries d’Art a Alacant, València, 

Madrid, Xàtiva, Burjassot, Alzira, Màlaga, Ontinyent, Saragossa, Barcelona… 

 

Ha estat present en col·lectives molt significatives com: el XIV Saló de Primavera a València; 

Biennal de Copy-Art en l’ambaixada española a París; Mostres d’Art Internacional; La I 

Biennal Internacional Terra d’Aqua de Vercelli, Itàlia,’96; la de Tiringham Art Gallery a 

Boston, Massachussets, EUA i la Ritha Sol Gallery a Santa Fé, Nou Mèxic, EUA. Ha participat 

en fires internacionals d’Art a Frankfurt, Art Frankfurt ’97; a Ámsterdam, Kustrai ’96; a 

Gant, Lineart, ’95 i ’96; a Torí, Artissima ’95; València, Interarte 88, Marbella, ’01 i ’02. 

 

Ha obtingut entre d’altres premis i nominacions; el Nacional de Pintura de Xàtiva, el del 

Rotary Club de Xàtiva, o el de “Deu d’Art” de València. Té obra adquirida per la Biblioteca 

Nacional a Madrid, obra en diversos museus, ajuntaments i col·leccions privades. Com a 

gravador ha intervingut en diferents projectes; llibres de bibliòfil, carpetes: 650 Anys del 

títol Xàtiva Ciutat en 1999; Serigrafies: Escoles en valencià en 2001 i 2015; Carpeta del grup 

TAB, en 2005; Carpeta Crema de Xàtiva; i Lucrècia, Intervencions d’Art efímer en espais 

naturals.  

 

És a partir de l’anàlis i estudi de les arrels culturals grecollatines quan en la seua obra es 

produeix una evolució en els plantejaments plàstics, tendint cap a un expressionisme 

figuratiu molt matèric i gestual que posteriorment va evolucionant cap a un informalisme 

líric, amb major càrrega poètica. (CARBONELL SALA, R., MARTÍNEZ REVERT, T., ÁLVAREZ 

TABERNER, R., BATALLER FONTS, P., MARTÍNEZ TOLOSA, F., 2016, p. 96). 1 



 

AJUNTAMENT DE CÀRCER. 
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