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XIMO PUIG FERRER
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana

Durant els últims dies de l’estiu, les festes de 
Càrcer agermanen al veïnat en unes celebraci-
ons que són un reflex de la realitat de tota la 
gent que a diari viu i treballa al poble, de la seua 
vitalitat i de la seua voluntat de projectar cap al 
futur les seues tradicions i la seua identitat.

La pandèmia ens va llevar en 2020 moltes co-
ses que estimàvem, i entre elles les nostres 
celebracions tradicionals. Durant els dos úl-
tims anys Càrcer ha viscut les seues festes de 
manera diferent. Han sigut temps complicats 
i hem travessat moments difícils en els quals, 
amb una enorme responsabilitat, tota la nos-
tra societat va fer un gran esforç per a poder 
recuperar tan prompte com fora possible tot 
allò que havia quedat interromput.

Enguany, quan hem tancat un parèntesi molt 
llarg i mirem avant amb optimisme gràcies 

a la vacunació, ha arribat el moment de re-
cuperar moltes de les coses a les quals vam 
haver de renunciar. Per fi podem viure les 
nostres celebracions com era costum. Si tot 
va com esperem, les festes de Càrcer tindran 
lloc en 2022 a la manera de sempre, amb la 
participació activa de molta gent orgullosa 
pel seu esforç durant un temps tan dur com 
el que hem deixat arrere.

Des d’ací vos vull enviar la meua salutació més 
afectuosa a totes les persones que viureu a 
Càrcer les festes en honor al Santíssim Crist 
de l’Agonia i la Mare de Déu de Gràcia, espe-
cialment a les festeres i els festers que seran 
grans protagonistes durant estes jornades, 
juntament amb un fort abraç i els meus millors 
desitjos per a les celebracions d’enguany i per 
a totes les que compatireu en el futur.
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ANTONIO, CARD. CAÑIZARES
Rvdm. Cardenal Arzobispo de Valencia

Queridos hijos e hijas de Càrcer:

Agradezco cordialmente la solicitud que me 
enviáis para saludar a todos los habitantes de 
vuestra población y a cuantos participen en las 
fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo 
de la Agonía y a la Mare de Déu de Gràcia. 

Os animo a contemplar a Jesucristo, Él nos 
muestra el secreto insondable de Dios, que es 
Amor sin límites. Contemplamos a Dios en Je-
sucristo, que se despojó de su rango y tomó 
la condición de esclavo; hecho hombre y car-
gado con nuestros sufrimientos, siervo y ser-
vidor, siempre al lado de los enfermos y des-
consolados, curándolos, sentado a la mesa de 
los pecadores, ha traído el perdón y ha de-
rramado su sangre por los pecadores; no ha 
venido a condenar, sino a salvar. Contemplad 
a quien es manso y humilde de corazón, que 
nos muestra a Dios Padre misericordioso.

Nosotros, discípulos de Jesús, somos llama-
dos y enviados para llevar a los hombres a 
Cristo, para que puedan vivir la cercanía de su 
amor; para hacerle presente con obras y pa-

labras, ser testigos de su amor entre los hom-
bres. El amor era el distintivo de las primeras 
comunidades y ha de seguir siendo el signo de 
nuestra Iglesia hoy. Ese signo se hace palpable 
en el compartir fraternalmente cuanto somos y 
tenemos con los que están necesitados.

Es necesario que, como María, nos pongamos 
en manos de Dios en este tiempo y en cual-
quier momento, que dejemos actuar a Dios, 
como hace Ella: “Aquí está la esclava del Se-
ñor, hágase en mí según tu Palabra”. Dios ac-
túa, y en su Hijo Jesucristo, nos ha enrique-
cido con su gracia, nos ha elegido para que 
seamos santos e inmaculados ante Él por el 
amor. No podemos tener miedo a ser santos. 
Acudamos con confianza a María, nuestra Ma-
dre, modelo e intercesora nuestra.

Cordialmente en Cristo Jesús
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JOSEP BOTELLA PARDO
Alcalde President de l’Ajuntament de Càrcer
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Com sempre s’ha dit, l’esperança és un valor 
fonamental per a les societats com la nostra, 
aquesta ha guanyat i este 2022 serà un any 
normal, la pandèmia ha quedat en un segon 
lloc i la quotidianitat s’ha imposat, els temors 
a la malaltia s’allunyen.

Aquest any ja el viurem en la més absoluta 
normalitat, amb la presentació, els passacar-
rers, les processons, les mascletades i els cas-
tells, les coetades, els moros i cristians, però 
sobretot gaudirem després de dos anys del 
grup de festers i festeres que tornaran a eixir 
al carrer amb les seues millors gales, oferint-
nos el treball realitzat i gaudint dels especta-
cles que ens han preparat.

Les festes del poble, són dies importants 
per a les veïnes i veïns de Càrcer, les festes 
vertebren al poble, tots els veïns ens identi-
fiquem, ens reconeguem en estos dies, uns 
en la veneració als patrons de Càrcer, altres 
en la família i amics, i també en el veïnat, les 
festes són uns dies molt especials on tots 
els veïns acorden fer-nos un homenatge que 
compartim amb els pobles del costat, perquè 
un poble no és poble si no té unes festes, bé 
siguen patronals o populars, on tots els veïns 
es reconeguen i es respecten.

Al voltant de les festes la comunitat descan-
sa i agafa força per poder dur endavant nous 
projectes, siguen individuals o col·lectius, 
que ens animen a participar en un projecte 
de poble on cada veí se senta protegit i segur 
enfront de problemes externs.

Malgrat la pandèmia que estem superant, no-
ves amenaces estan afectant-nos com a co-
munitat, el canvi climàtic amb ones de calor 
persistents o les pluges anormals que hem 
tingut aquesta primavera passada que han 
disminuït d’una manera important les nostres 
produccions de taronges i caquis. La guerra 
en Ucraïna està provocant una alta inflació 
que fan que els jornals, pensions i estalvis 
perden el seu valor i capacitat de compra. Es-
cenaris difícils on l’administració municipal ha 
de tindre capacitat de resposta per poder fer 
front als reptes que es presenten.

Gràcies a la gestió realitzada estos últims 
anys disposem d’una administració municipal 
capacitada per enfrontar les dificultats que es 
presenten. Unes arques sanejades, polítiques 
mediambientals que ens permeten estar ben 
posicionats davant l’emergència climàtica, 
polítiques educatives, de ben estar social, 
culturals, de seguretat, de treball, etc. Dotem 
al poble de Càrcer d’un ample ventall de fer-
ramentes per a donar resposta a les adversi-
tats a les que haurem de fer front.

Però per a obtenir èxit és necessari del con-
curs de totes les veïnes i tots els veïns de 
Càrcer que fem comunitat, que la solidaritat, 
la tolerància i la justícia siga un fi per a tots 
nosaltres, i ara que venen les festes és un mo-
ment per reflexionar i pensar que es el que 
cada u de nosaltres podem aportar per a mi-
llora la vida de la comunitat.

Agrair a totes les associacions de Càrcer que 
fan possible que les festes siguen uns dies es-
pecials, a la Confraria del Crist que és l’ànima 
de la festa amb l’organització dels actes religi-
osos, el pregó, les processons i les misses en 
honor als nostres patrons, la Mare de Déu de 
Gràcia i el Crist de l’Agonia. En la part popu-
lar, els Moros i Cristians, la Penya Coetera i la 
Banda de Música, que aquests dies omplin el 
poble de boato, de pólvora i de música, actes 
on participen la immensa majoria de veïns.

Menció a part per als festers i festeres d’aquest 
any, després de dos anys per fi han pogut 
complir el somni de ser els festers del seu po-
ble. Eixe grup de joves que tenen l’honor i el 
privilegi d’organitzar les festes, tot un any de 
treball i esforç dedicat al seu poble, també de 
diversió compartida amb tota la comunitat.

Recordar a tots els veïns que ens han deixat 
aquest any i solidaritzar-me amb la família i 
amics, la festa també és temps per al record 
dels éssers que estimem i ja no estan.

Desitjar-vos a tots que passeu unes bones 
festes i que gaudiu amb la família i els amics.

Salut i bones festes
Visca Càrcer! 



88
festes patronals

   ÀRCERC 2 0 2 2

EQUIP DE GOVERN
Excel·lentíssim Ajuntament de Càrcer

Veïns i veïnes del poble de Càrcer:

Com cada any, la fi de l’estiu simbolitza l’ar-
ribada de les nostres Festes Patronals i dels 
Moros i Cristians. Nosaltres, els carcerins i car-
cerines hem demostrat que sabem mantenir 
l’esperit de la festa, que ens reforça com a 
poble, i després de dos anys tornarem a ce-
lebrar unes festes que gaudirem totes i tots 
(mantenint sempre la prudència que pertoca).

Els festers i festeres ho han donat tot perquè 
aquest any 2022 puga ser el seu any. L’any de 
la retrobada com a poble, de la retrobada amb 
el carrer i la festa. Així mateix, les comparses i 
els Capitans, Jordi i Lourdes, deixaran enrere 
totes les desil·lusions per traure al carrer les 
millors gales i les millors marxes de Moros i 
Cristians, que sonaran més fortes que mai.

Des de l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Càrcer sabem de primera mà tot el que han 
hagut de patir els nostres representants de 
la festa, i amb ells, tot l’entramat que hi ha 
darrere d’ella com són la banda de música, la 
penya coetera o les confraries. No és fàcil per 
a ningú haver de llevar la il·lusió a tot l’entra-
mat fester, de no poder celebrar els seus dies 
més màgics, però la situació del moment així 
ho demanava.

Arribat el moment, aquest any quedarà per 
sempre en la retina de tots els carcerins i car-
cerines perquè gaudirem d’unes setmanes 
de festes excepcionals, com sempre, però en 
aquesta ocasió les viurem amb la intensitat 
del desig contingut de dos anys sense elles.

Capitans, festers i festeres... els carrers del 
nostre poble són vostres. Eixiu i gaudiu, eixiu 
i feu disfrutar als vostres veïns i veïnes com 
soles vosaltres sabeu fer, amb els cinc sentits. 
Feu sonar als nostres carrers, de forma ben 
alta la música festera, la música dels instru-
ments de la nostra volguda S.A.M. Feu sentir 
als carrers l’olor de pólvora tan característica 
de la nostra festa i feu colorir el nostre po-
ble amb les vostres millors gales. Totes i tots 
estem desitjant que arriben els dies de festa 
per a poder emocionar-nos amb vosaltres.

Per finalitzar, des de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Càrcer volem donar les gràci-
es una vegada més a totes i tots els que dia a 
dia fan poble i donen sentit a Càrcer. Gràcies 
per descomptat a tots i cadascun dels festers i 
festeres i a les vostres famílies, ha sigut compli-
cat tot aquest temps, però per fi gaudirem de 
tot el treball realitzat. Gràcies a totes les com-
parses de Moros i Cristians i als seus capitans, 
sou un pilar fonamental de la festa de Càrcer i 
un nexe d’unió entre veïns i veïnes. Gràcies a 
tots els que de forma menys visible fan possi-
ble la celebració de les nostres festes com són 
la Policia Local, Protecció Civil, Brigada Munici-
pal... Gràcies a la nostra S.A.M., per fer omplir 
sempre els nostres carrers de música. Gràcies 
a la penya coetera per fer sonar i sentir l’olor 
de pólvora al nostre poble. I per descomptat 
gràcies a totes les associacions que esteu dia a 
dia fent de Càrcer un poble viu.

Visca Càrcer i la seua gent!
Bones festes!
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JESÚS TIERRASECA RODRÍGUEZ
Regidor de Festes

Veïns i veïnes del poble de 
Càrcer, 

L’estiu ja arriba a la seua fi i 
això significa que s’apropen 
els dies més màgics per al 
nostre poble: Les Festes Pa-
tronals, en honor a Sant Isidre 
Llaurador, la Mare de Déu de 
Gràcia i el Santíssim Crist de 
l’Agonia, a més de les festes 
de Moros i Cristians.

Com a regidor de l’Ajunta-
ment de Càrcer, vull donar 
les gràcies a tots els veïns i 
veïnes. Heu demostrat que 
som un poble lluitador, vital 
i optimista, que tenim resili-
ència per a poder eixir units 
i més forts de qualsevol ad-
versitat. No tindré mai sufi-
cients paraules d’agraïments 
per tot el que feu dia a dia 
tots i totes pel nostre poble. 
GRÀCIES!

Càrcer és un gran poble, on 
gaudim d’un sentiment de 
pertinença a una terra, llen-
gua i cultura, d’arrels molt 
profundes que abraça tota 
la personalitat i col·lectivitat. 
Eixa personalitat i col·lecti-

vitat s’ha arrelat gràcies als 
nostres avantpassats, que 
han volgut la nostra identitat 
com a poble carcerí i any rere 
any l’han anat conreant.

I amb eixa identitat de poble, 
amb l’orgull que la portem 
totes i tots dins de nosaltres 
hem arribat fins a aquests 
anys. Anys durs, on hem ha-
gut de deixar arrere moltes 
coses, pensant abans com a 
col·lectiu de poble que amb la 
nostra individualitat. I tot, per 
a continuar desenvolupant la 
grandesa del nostre poble.

Han sigut temps difícils de 
no celebracions, però aquest 
any les festes quedaran per 
al record de tots els carcerins 
i carcerines, ja que després 
de dos anys sense poder 
disfrutar d’elles tornarem a 
eixir al carrer per a gaudir de 
l’esplendor i la solemnitat, 
del colorit representat en la 
indumentària dels diferents 
festers, festeres i comparses, 
d’eixa inconfusible olor de 
pólvora tan característica de 
la nostra terra, d’eixa música, 
tant de marxes mores i cristia-
nes com de passodobles, del 
so de les campanes anunciant 
el començament de la festa. 
Tot aquest cúmul de coses, 
que es percebran per cada 
racó del nostre poble, farà 
que la nostra festa estiga ple-
na d’alegria, d’harmonia i per 
descomptat, de germandat.

Les nostres festes seran eixe 
espai d’encontre en el qual 
passat, present i futur es do-
nen la mà, i en fer-ho, dibuixen 
una utopia on els records van i 
venen i els reencontres es con-

verteixen en un lloc perfecte 
en el qual detenir el temps.

Gràcies a tota la gent que fa 
possible que el nostre poble 
puga celebrar les seues festes 
(Protecció Civil, Policia Local, 
Brigada Municipal, treballa-
dors de l’ajuntament...). Grà-
cies a tot el col·lectiu social 
que any rere any participen 
en fer de les festes de Càr-
cer les millors festes (Banda 
de Música, Penya Coetera, 
Confraries, Associacions...). 
Però principalment GRÀCIES 
als Moros i Cristians, a totes i 
cadascuna de les comparses 
i en especial a la Capitania 
representada en Jordi i Lour-
des, que no heu deixat que 
la vostra il·lusió desapare-
guera en cap moment i per 
això el vostre moment està 
a punt d’arribar. I GRÀCIES 
a tots i cadascun dels festers 
i festeres, que durant aquest 
temps ho han passat verda-
derament mal en veure que 
el seu somni de ser els repre-
sentants de la festa del seu 
poble a poc a poc s’esfuma-
va. Però afortunadament han 
resistit i aquest any lluiran les 
seues millors gales pels nos-
tres carrers i de segur que 
amb la mateixa il·lusió que 
tenien el primer dia.

Càrcer es vestirà de festa al 
setembre perquè Càrcer s’ho 
mereix, així que...

Visca els Festers i Festeres 
2020-2022
Visca els Moros i Cristians 
i la seua Capitania 
2020-2022
I VISCA CÀRCER!
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AGRUPACIÓ CIUTADANA
de Càrcer

Amb el mes de setembre arriba per a nosal-
tres una cita important marcada en el nostre 
calendari amb estima i il·lusió, les nostres fes-
tes de Moros i Cristians i les Festes Patronals.

Dies per a fer un alto en la rutina diària, i de-
dicar-nos a gaudir, conviure i celebrar amb els 
nostres éssers estimats, familiars i amics, del 
nostre poble i vinguts de fora. Moments per a 
compartir experiències i apropar encara més 
els nostres llaços posant en valor les nostres 
tradicions i projectar un poble obert, parti-
cipatiu, solidari i on prime la convivència i la 
tolerància.

Hem viscut un període difícil i inesperat. Han 
sigut anys molt complicats en els quals hem 
perdut a veïns i veïnes del nostre poble i hem 
hagut de fer front a dificultats excepcionals. 
La pandèmia ens va privar també, en 2020 i 
2021 del moment més volgut i desitjat per a 
totes i tots: les nostres festes. Hem hagut de 
viure dos mesos de setembre en els quals no 
hem pogut compartir l’alegria i l’emoció de 
les nostres festes, tant de Moros i Cristians 
com Patronals, i hem trobat a faltar encontres 
i esdeveniments.

Però que gran alegria poder tornar a compar-
tir amb vosaltres el programa festiu del nostre 

poble després de tot el que hem viscut durant 
aquest dos últims anys.

Tornarem a viure la il·lusió i emoció dels nos-
tres festers i festeres, lluint les seues millors 
gales pels nostres carrers, al so de la tan volgu-
da Societat Artística Musical La Vall de Càrcer. 
Gaudirem dels trages tan meravellosos dels 
nostres moros i cristians al ritme de les marxes. 
I viurem el sentiment de tot un poble per la 
pólvora en les nostres mascletades i cordaes.

Per finalitzar, des de l’Agrupació Ciutadana de 
Càrcer volem donar les gràcies a totes i tots 
els festers, per tota la feina que heu fet i con-
tinueu fent, i sobretot per no rendir-vos mai 
pese a tots els moments complicats. També 
donar les gràcies a tots i cadascun dels mem-
bres de les comparses del nostre poble, però 
en especial a la Junta Directiva i a la comparsa 
que ostenta la capitania -els Creuats- i als seus 
capitans, Jordi i Lourdes. Gràcies per resistir i 
tirar sempre endavant. Gràcies en definitiva a 
tot l’entramat fester que en moments compli-
cats no us heu rendit i això ha fet que aquest 
any gaudim de les tan meravelloses festes que 
ens heu preparat.

Som un gran poble i comptem amb les millors 
festes!
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GRUP MUNICIPAL POPULAR
de Càrcer

Estimat poble de Càrcer,

Ens trobem davant unes Festes 
Patronals i de Moros i Cristians 
molt esperades; unes festes en 
les quals els nostres Patrons, 
per fi, eixiran al carrer i, me-
nuts, majors i malalts podran 
demanar les seues pregàries 
des de les portes de les seues 
cases. Este setembre sí que 
omplirem els carrers de fervor, 
devoció, germanor, música i 
festejos.

La Comissió de Festes 2020 
ha sigut un exemple de com-
promís i responsabilitat, ja que 
han lluitat contra tots els obs-
tacles per retornar-nos els nos-
tres dies grans. Gràcies Festers 
i Festeres per un programa tan 
ampli i variat, per enrecor-
dar-se de tots els veïns i fer 
festa per a totes les edats. Vos 
desitgem tanta il·lusió com la 
del primer dia, i que disfruteu 
al màxim les vostres festes.

Comparses! Capitania Creuats 
2020! Capitans Jordi i Lourdes! 
Feu vibrar cada racó de Càrcer 
amb música i pólvora perquè 
les festes de Moros i Cristians 
han aplegat. 

La Comissió i les Comparses, 
acompanyats per la magnífica 
S.A.M. “El Valle” de Càrcer, ens 
tornarà a posar els pèls de pun-
ta amb pasdobles i marxes, fent 
tan valenciana la nostra festa.

Des del Grup Municipal Popu-
lar i el Partit Popular de Càr-
cer li demanem a Sant Isidre 

Llaurador, a la Mare de Déu de 
Gràcia i al Santíssim Crist de 
l’Agonia, que ens tinguen al 
seu empar i que ens ajuden a 
seguir construint una societat 
sana i sense prejudicis.

Aprofitem també per expressar 
el merescut reconeixement a la 
Confraria Canònica del Santís-
sim Crist de l’Agonia i la Mare 
de Déu de Gràcia per l’organit-
zació de cada any i la perfecta 
celebració de tots els actes re-
ligiosos.

No podem obviar que en poc 
de temps, d’ací a huit mesos, 
tenim eleccions autonòmiques 
i municipals. Tant el Grup Mu-
nicipal Popular com els Popu-
lars de Càrcer, estem treballant 
per a realitzar una transforma-
ció necessària al nostre poble, 
per acabar amb unes políti-
ques ideològiques, que en 
aplicar-les a la realitat man-
quen de sentit i entorpeixen 
la vida quotidiana dels nostres 
ciutadans.

Volem acabar amb l’empatia i 
la resignació d’aquelles perso-
nes que votaren i ara callen i 
pateixen la implantació des de 
l’alcaldia d’unes idees sense 
lògica, innecessàries i incòmo-
des per al veí. Un ajuntament 
que no escolta, que no infor-
ma, que governa en minoria i 
sense rumb, demana reaccio-
nar i fer un canvi: volem un fu-
tur prósper per a Càrcer.

Des d’ací vos enviem un mis-

satge d’esperança i d’il·lusió: 
el ferm propòsit de treballar 
tenint com a principal objec-
tiu el benestar de tots. Volem 
traure el màxim rendiment als 
recursos propis de Càrcer, i, 
amb eficàcia administrativa, 
donar resposta a les preocu-
pacions reals de tots, i deixar 
enrere les imposicions ideolò-
giques que retallen la llibertat 
de molts per afavorir a uns 
pocs.  

Tenim clar quin és el projecte 
del qual ens hem desviat tant 
en els últims anys: un projecte 
pensat per a tots, per a qual-
sevol veí que estime Càrcer. 
Per això sempre tenim el nos-
tre partit, la nostra seu oberta 
per a idees, incorporacions, 
suggeriments, i, com no, ober-
ta per a treballar tots junts per 
construir un poble a l’altura 
que Càrcer mereix.

Els nostres millors desitjos per 
a estes Festes Patronals,

VISCA ESPANYA!
VISCA VALÈNCIA!
VISCA CÀRCER!
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GRUP MUNICIPAL GENT X CÀRCER

Estimados vecinos y vecinas, 

Si estamos ojeando este libro o leyendo estas 
líneas es señal de que se acercan las Fiestas 
Patronales en honor al Santísimo Cristo de la 
Agonía y a la Mare de Déu de Gràcia, así como 
también las fiestas de Moros y Cristianos.

Como es un libro de fiestas, no cabe más 
que hablar de fiesta y felicitar a todos los que 
de una u otra manera son participes de esta, 
porque desde GxC entendemos que cada 
cosa tiene su espacio y su lugar.

Este año, sino se cambian los acontecimientos, 
tendremos unas fiestas como todos las recor-
damos, sin restricciones, con todos los actos 
laicos y religiosos, con pasacalles, con desfiles 
de Moros y Cristianos, procesiones… y con 
uno de los actos más importantes a nuestro 
parecer, la Presentación, donde las festeras 
y los festeros disfrutan de ese acto tan mere-
cido y trabajado durante estos últimos años, 
donde esa mezcla entre nerviosismo, ilusión, 
alegría y ganas de disfrutar se muestra en las 
caras de todas las festeras y festeros.

Agradecer en primer lugar a la Junta Central 
de Moros y Cristianos por mantener año tras 
año las ganas, la ilusión y el trabajo, y de esta 

forma consolidar esta fiesta ya de tradición, 
no solo en nuestro pueblo sino nombrada en 
toda la comarca. Felicitar a la comparsa “els 
Creuats” por ser este año su año, el año de 
la Capitanía, y a sus Capitanes Jordi y Lour-
des, seguro que disfrutaréis esta semana de 
cenas, banderas, desfiles… al 100%.

Felicitar a toda la Comisión de Fiestas, feste-
ros y festeras, por fin llega el momento, des-
pués de esta larga espera llegan los días de 
disfrutar, de reír, de bailar, de peluquerías, de 
maquillaje, de prisas, de nervios, de fotos… 
disfrutad cada momento, vivid cada instante, 
porque festero solo se es una vez.

Agradecer a todos los miembros de la Cofra-
día Canónica del Cristo de la Agonía y de la 
Mare de Déu de Gràcia y, por organizar con 
tanto esfuerzo, dedicación y solemnidad cada 
uno de los actos religiosos programados.

Para finalizar agradecer y animar a todos los 
vecinos a participar de todos los actos pro-
gramados. Con la participación de todos, 
respaldamos a todos los organizadores de 
los actos, hacemos grandes todos los actos y 
crecemos como sociedad. 

Vivamos unas fiestas con responsabilidad.
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JOSÉ ENRIQUE FRANCÉS
Rector de la parròquia Ntra. Sra. de l’Assumpció de Càrcer

Es lógico y normal que en el verano haga calor. 

Es lógico y normal que en muchos de nuestros 
pueblos, en el tiempo de verano, celebremos 
las Fiestas Patronales, ya que la mayoría go-
zan de vacaciones y vuelven a su pueblo natal. 

De la misma manera es lógico y normal que 
volvamos a lo que algunos han querido eti-
quetar como la “nueva normalidad”. 

Esto me invita a llevar a la práctica aquella 
máxima que dice Jesús en el Evangelio, que 
debemos de vivir cada día, porque a cada día 
le bastan sus tareas (Mt 6,34). 

Calor, vacaciones, fiestas, trabajo; debemos 
pasar por todo y aceptarlo de buen grado, 
porque todo forma parte de nuestra vida, de 
nuestro día a día. 

Por supuesto que no nos gustaría que hicie-
ra tanto calor, que las vacaciones duraran 

más tiempo, que todo fuera como a noso-
tros nos gustaría…

Os invito a que demos gracias a Dios hoy, 
aquí, y ahora, por el desafío de vivir cada día 
– como si fuera el primero, el único, y el últi-
mo – (Madre Teresa de Calcuta).

Celebremos nuestras fiestas mirando el 
ejemplo de Nuestra Señora la Virgen de 
Gracia, que incluso en medio de la fiesta de 
una boda estaba atenta a las necesidades 
del prójimo. Miremos a su Hijo, el Cristo de 
la Agonía, que entregó su vida por todos. 
Imitemos a San Isidro que oraba y trabajaba 
incansablemente. 

FELICES FIESTAS PARA TODOS.
BENDICIONES.
LA PAZ.
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COFRADÍA CANÓNICA
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA

Y LA VIRGEN DE GRACIA

“Dichosos los que trabajan por la 
paz, porque serán llamados hijos de Dios”.
(Mateo 5:9).

Estimados cofrades de la Cofradía Canónica 
del Santísimo Cristo de la Agonía y de la Vir-
gen de Gracia, estimados vecinos de Càrcer:

Vuelven los días grandes de nuestra localidad, 
esas jornadas en las que honramos a nuestros 
patronos, el Cristo de la Agonía y la Virgen de 
Gracia, y también a San Isidro Labrador.

Regresa el momento de manifestar pública-
mente nuestra fe, de celebrar nuestras fiestas 
y mostrar con ellas esa manera propia de vivir 
la oración compartida, de reflexionar en torno 
a la Palabra y detener la atención en el mensaje 
salvífico que nos acerca a Cristo desde su Ago-
nía, siempre con la confianza en que tanto Él 
como su Madre, nuestra patrona, la Virgen de 
Gracia, derraman su protección sobre Càrcer.

Las celebraciones que acompañan a nues-
tros días grandes se revelan de nuevo como 
inmejorable ocasión de elevar plegarias por 
nuestras necesidades y las de nuestros her-

manos, pero sobre todo ponen en nuestras 
manos la oportunidad de dar gracias por tan-
tos dones recibidos.

En medio de un mundo sumido en compli-
cadas realidades sociales, sumergido en la 
desazón moral, entregado al desprecio hacia 
los valores en los que se asienta nuestra cul-
tura cristiana y atribulado por los efectos del 
mal manifestado en guerras y todo tipo de 
violencia, está bien asirnos a esas palabras 
con las que el evangelista Mateo nos recuer-
da que serán dichosos quienes trabajen por 
la paz. Acerquemos ese mensaje, que es el 
de Cristo, a nuestros oídos, hagámoslo nues-
tro y convirtamos los días de fiesta que se 
acercan en un semillero de paz y concordia.

Confiados en que nuestros patronos, el Cris-
to de la Agonía y la Virgen de Gracia, y San 
Isidro Labrador nos acompañan, participe-
mos en las celebraciones en su honor como 
muestra de agradecimiento a su constante 
presencia entre nosotros.

Un fraternal abrazo.

Càrcer, septiembre de 2022.

75 aniversario de la imagen
de la Mare de Déu de Gràcia

25 aniversario de la proclamación de la 
patrona canónica de Càrcer

15 aniversario de la coronación
de la Mare de Déu de Gràcia
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HIMNE DE LA CORONACIÓ
MARE DE DÉU DE GRÀCIA

PATRONA DE CÀRCER (RIBERA ALTA)

Mare de Déu, de Càrcer l’alegria
de Gràcia immens tresor,

ompliu els camps de fruits i d’ambrosia, de fe i d’amor el cor (bis).

De Càrcer sou verger en la Ribera,
dels Cristians sagrari de l’Amor,

el vostre nom té llum de primavera
i inunda els cors que criden al Senyor

Mare de Déu, de Càrcer l’alegria…

Siga la fe, l’amor i la dolcesa,
que ajunten tots els cors en un voler,
feu-nos germans, corona i fulgidesa
del vostre cor de gràcia i gran poder.

Mare de Déu, de Càrcer l’alegria…

Mare de Déu, de Càrcer l’alegria
de Gràcia immens tresor,

ompliu els camps de fruits i d’ambrosia,
de fe i d’amor el cor, Mare de Déu de Gràcia, Salve

oh Mare, Salve
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A los fieles de Càrcer, con mirada especial a 
los mayores y enfermos.

“Sabed que yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo”.
San Mateo, 28,16-20.

En Càrcer no hubo Fiestas Patronales en 2021. 
La pandemia por la Covid-19 lo impidió, pero 
bajo las medidas de seguridad pertinentes, el 
día que se habría celebrado el pregón anun-
ciador de los actos religiosos, el Cristo de la 
Agonía salió al encuentro de sus fieles.

Bajo una esperanzadora noche de septiembre 
sonaron las campanas al tiempo que los vecinos, 
desde las puertas de sus casas - coronadas de 
balcones engalanados con colgaduras - y en un 
respetuoso silencio, contemplaron el paso de la 
imagen del patrón. Al crucificado le seguían los 
representantes de su cofradía y el párroco de 
Nuestra Señora de la Asunción de Cárcer, don 
José Enrique Francés.  

En medio del silencio, que seguro encerraba 
plegarias y agradecimientos, se vio el color y 
se escuchó el festivo ruido de los cohetes lan-
zados al aire. Los disparaba la devoción con 
la que el pueblo, además de su fe, nutre su 
cultura. 

Y el sacerdote se detuvo ante los mayores 
y enfermos para saludarles, para dejarles el 
mensaje de que la parroquia siempre les tiene 
presentes. Emoción en los ojos, en unos casos 
ausentes y en otros doloridos, de quienes sa-
caron fuerzas para volver a ver al Cristo, para 
encontrarse con Él en la calle, en la vida. 

¡Viva el Cristo de la Agonía!

Càrcer, Fiestas Patronales de 2022. 

(Texto actualizado a partir de la publicación 
propia en la red social Facebook del 10 de 
septiembre de 2021).

CRÓNICA DEL
PASO DEL CRISTO

per Laura Garcés
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LECTURA ICONOGRÁFICA Y CATEQUÉTI-
CA DE SU IMAGEN
En recuerdo del 50º aniversario de su en-
tronización, bendición y proclamación ca-
nónica como Patrona de Càrcer. Octubre 
1947-1997.
El Catecismo de la Iglesia católica nos recuer-
da el valor que en la celebración litúrgica y 
en la vida de todos los fieles tienen las imá-
genes sagradas, especialmente las de Cristo 
y las de la Virgen María, Madre de Dios y Ma-
dre nuestra.

Por su presencia en el templo, por su coloca-
ción delante de los fieles, a lo largo del acto 
litúrgico y de modo especial en los días de su 
fiesta, por la veneración con que de genera-
ción en generación se la rodea, la imagen de la 
Virgen, Madre de Cristo y Madre de los fieles, 
se convierte en un signo elocuente de la pre-
sencia y del amor de la Virgen hacia sus hijos.

La imagen, bendecida por la Iglesia, entroni-
zada en medio de la comunidad de los fieles, 
como esta que ha celebrado en octubre de 
1997 el cincuenta aniversario de su entroniza-
ción y bendición, es una mediación de gran 
valor en la que convergen la revelación que 
Dios nos hace en ella de su amor y de todo 
el amor que el pueblo deposita en ella y que 
ella como espejo limpio transmite hacia a 
aquel que es la fuente misma de su vida, de 
su gracia: al Padre que la ha hecho la llena 
de gracia, al Hijo que ella lleva en sus manos 
como perenne manifestación de la verdad de 

su maternidad divina, al Espíritu Santo que la 
envuelve por dentro y la hace bella por fuera, 
como un culmen de hermosura y de sabiduría.

I. INVITACIÓN A LA CONTEMPLACIÓN
En María, solía decir el Patriarca Atenágo-
ras, convergen la sabiduría y la belleza hu-
mana y divina.

Nos acercamos a la imagen de la Santísima 
Virgen de la Divina Gracia, con la fe, ilumi-
nada por doctrina de la Iglesia que nos invita 
no solo a venerarla y amarla a través de su 
imagen que en cierto modo la “representa”, 
la hace presente. Esta imagen, manifesta-
ción de la persona, ventana abierta que nos 
introduce en la contemplación de la gloria, 
nos invita a entrar en comunión con la Ma-
dre de Dios que está ahora glorificada en el 
cielo. Contemplada con los ojos de la Fe, 
iluminados por el cariño filial, nos dejamos 
evangelizar por esa imagen, fruto del amor 
del pueblo, del talento de los artistas Rausell 
y Llorens que tallaron y adornaron esta ima-
gen, haciéndose intérpretes y ministros de la 
devoción de la Iglesia, del título y el nom-
bre que lleva, del cariño que tantas miradas 
y tantas plegarias a ella dirigidas han dejado 
como impregnadas en su rostro, en su vesti-
do, en su mirada.

Nos acercamos iluminados con un rayo de 
luz oriental, de la Iglesia de Oriente, tan de-
vota de la Virgen Madre de Dios, no sólo 

LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA DIVINA GRACIA

“MARE DE DÉU DE GRÀCIA”
PATRONA DE CÀRCER
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porque los orientales nos ayudan a venerarla, 
sino también porque ellos nos ayudan a leer 
lo que está misteriosamente escrito en esa 
imagen, tallada con el cincel y adornada con 
una paleta de varios colores.

Si queremos descubrir el secreto de una ima-
gen tenemos que hacerlo con los ojos de un 
iconógrafo oriental, aunque en este caso se 
trate de una imagen bella, clásica de una de 
las patronas de la ribera valenciana, que lleva 
el hermoso título de Madre de Dios, Theotó-
kos, que es como la lengua valenciana llama 
siempre a la Virgen, con el título más propio 
y más alto: “Mare de Déu”.

II. UNA IMAGEN DE LA VIRGEN MARÍA
Las imágenes de la Virgen Madre de Dios 
son innumerables. Todas son representa-
ciones de la Virgen María, en sus episodios 
evangélicos, en sus títulos teológicos, o en 
el recuerdo de un lugar, de una aparición, de 
una gracia. Hay innumerables imágenes que 
tienen su origen en una aparición, en un mi-
lagro, en la veneración que se tributó en un 
santuario, en una parroquia, en un pueblo. 
Esta presencia de María, la Madre, en medio 
de una comunidad parroquial es significati-
va. Se perpetúa en ella el misterio de Pen-
tecostés. No hay iglesia sin María, y no hay 
auténtica veneración de la Virgen fuera de la 
Iglesia. Cada comunidad parroquial, en este 
caso la del pueblo de Càrcer que la tiene 
como Patrona desde muy antiguo, desde el 
nacer mismo de la comunidad cristiana allá 
por el siglo XIII o XIV, siente que la Virgen 
está en medio de ella, como en medio de 
los apóstoles en Pentecostés o en medio de 
la comunidad primitiva. O ella viene con un 
hecho prodigioso, o los fieles la entronizan 
en medio de sus casas, en la parroquia, lugar 
y santuario de la Iglesia cercana y peregrina, 
que todo esto quiere decir “parroquia”.

Si contemplamos la Virgen de la Divina Gra-
cia con los ojos de la iconografía tradicional 
de Oriente, vemos que en ella convergen va-
rios títulos teológicos de María y que están 
bien representados en los elementos artísti-
cos de la imagen.

Sabemos que la presentación más común de 
la Virgen, desde antiguo es la de la imagen 

de la Theotókos o Madre de Dios con el Niño 
Jesús en sus brazos o en su seno. Tiene esta 
imagen diversos nombres teológicos, por la 
expresión de su rostro, por la relación de la 
Madre con el Niño que lleva en sus brazos.

En el caso de nuestra imagen que representa 
a María como Madre del Niño que lleva en 
su brazo izquierdo, apoyándolo en su mano. 
Toda la imagen, la mirada de sus ojos, la aten-
ción de su persona está dirigida al Niño Je-
sús que se convierte así en el centro mismo. 
Al mirarlo lo señala como Hijo de Dios e Hijo 
suyo, y llevándolo en sus brazos lo ofrece, 
lo manifiesta, lo propone como salvador del 
mundo. María es testigo de la divinidad de 
Jesús y de su verdadera humanidad, como 
virgen y como Madre. Nos releva que Jesús 
es la Gracia divina, el don del Padre, en la 
ternura y en el realismo de su humanidad que 
aparece claramente, según el estilo occiden-
tal, en el cuerpo desnudo del Niño, que es 
una forma de exaltar la verdadera humanidad 
de Jesús. El vestido del Niño, de color rojo, 
cuajado de oro, como el de la Virgen, indica 
la comunión del Hijo con la Madre, de la que 
ha recibido la naturaleza humana, pero con 
el oro de la divinidad. Por eso hay semejanza 
entre la carne de la María y la carne de Cristo. 
Entre el vestido de la Virgen y el del Niño.

Por eso María aparece también como la Vir-
gen Odighitria, o la que indica el camino, al 
presentar a Jesús señalando que es él el ca-
mino, como es también la verdad y la vida.

Por la ternura de su mirada podemos decir 
que en esta imagen hay algo de la tipología 
de la Virgen Eleousa, o de la ternura, expresa 
la intimidad de la Virgen con el Niño fundi-
dos en una mirada de amor. 

Pero también la Virgen aparece como la Pa-
naghia, o Toda Santa, porque, está recubier-
ta con un vestido rojo que indica la santidad 
del Espíritu Santo, y se expresa así la plenitud 
de la santidad externa e interna.

La podemos llamar también Theophora o 
portadora de Dios. La Virgen María se pre-
senta en este icono como la que lleva a Dios, 
hecho hombre, lo ofrece a la contemplación 
y a la fe de los fieles para que puedan entrar 
en comunión con el Hijo de Dios, con el En-
manuel que es el Dios con nosotros. 
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III. UNA CONTEMPLACIÓN CON LA MI-
RADA DE LA FE
La imagen de la Virgen nos presenta a María de 
Nazaret, la mujer sencilla, la Madre de Jesús, 
pero ya exaltada por la misma gloria que Dios, 
desde el principio, ha hecho reposar sobre ella. 

Esta exaltación – que une María de Nazaret con 
la Virgen gloriosa y glorificada – está indicada 
por una serie de elementos ornamentales.

Sus pies descansan sobre una nube; son los 
pies descalzos de María de Nazaret, pies de la 
María glorificada en todo su cuerpo como una 
niña. Lleva en su sien una hermosa corona de 
oro, porque es Señora, como Cristo es Señor, 
Reina, como Cristo es Rey; también él lleva su 
corona en forma de cruz gloriosa y radiante. 
Es Reina del cielo y de la tierra porque los án-
geles y las nubes están a sus pies, y porque 
María lleva, sosteniéndola junto a su Hijo Je-
sús, la bola del mundo, rematada por una cruz 
dorada, símbolo de la redención y del reinado 
de Cristo y de María sobre el mundo. 

Jesús abraza este símbolo del mundo como 
el Verbo por quien todo fue el hecho, el Re-
dentor que ha salvado la humanidad y toda la 
creación. María recibe también como Madre 
y como Reina este mundo para protegerlo 
con su intercesión y mediación. Por eso apo-
ya su mano derecha con un gesto delicado 
de protección. 

Como es costumbre en muchas imágenes de 
Oriente y de Occidente un hermoso velo cu-
bre su cabeza. Cabeza hermosa, cubierta por 
una cabellera que se desliza hasta sus sienes; 
frente ancha porque es trono de la sabiduría; 
su mirada es penetrante porque María es con-
templativa, conservaba en su corazón todas 
las cosas. Y conserva en su corazón las mira-
das y suspiros de sus devotos y devotas, las 
oraciones que le dirigen, los secretos que le 
confían. Su boca pequeña, la nariz afilada, el 
cuello esbelto, como de torre de marfil. Se tra-
ta de una serie de elementos que dan el tono 
de la delicadeza femenina de María. María es 
la mujer nueva, esplendor de la humanidad. 

Está revestida de un vestido rojo con una se-
rie de ornamentos dorados y recubierta con 
un manto azul, igualmente adornado con una 
serie de elementos iconográficos del reino 
vegetal, como son las flores y las ramas.

Su rostro es bello, porque María es tota pul-
cra, llena de gracia humana y divina. 

El color rojo de su vestido, como hemos re-
cordado, caracteriza la Virgen María, reves-
tida completamente por el amor y la santi-
dad del Espíritu, porque es de la cabeza a los 
pies, la Toda santa. 

El color azul de su manto expresa la realidad 
celestial.

Tanto el vestido como el manto están ador-
nados con oro, que al modo del “assist” de 
los iconos, expresan la trasparencia divina de 
la naturaleza humana de la Virgen. 

Los pliegues de su manto que caen y se re-
cogen a la altura del Niño, sugieren que la 
Virgen es la tienda de la morada de Dios, el 
templo de la presencia divina. 

Otros adornos de la imagen son testimonio de 
la veneración de los fieles, del cariño de sus 
hijos, de la veneración eclesial. Rosarios, sor-
tijas, cruces y medallas, son los signos de la 
devoción de los fieles que con estas prendas 
manifiestan su devoción y su deseo de estar 
presentes ante la Virgen, con estos memoria-
les de su amor filial. Entre sus alhajas resalta-
mos los pendientes dorados, el Rosario blanco 
engarzado en plata, regalo del Papa Juan Pa-
blo II con motivo de su proclamación canónica 
como Patrona de Càrcer, la medalla de la Do-
lorosa de Éfeso, que establece como un puen-
te espiritual con esa ciudad de la antigua cris-
tiandad del Asia menor, donde los Padres del 
Concilio de Éfeso en el año 431 proclamaron 
el dogma de la maternidad divina de María. 

María, Reina de los Ángeles, lleva a sus pies, 
encaramados en la nube blanca que como un 
carro celestial, la lleva al cielo y la trae a la tie-
rra, dos ángeles de los que se vislumbran son 
los rostros con sus alas, y otros dos que fijan-
do en ella su mirada completan el simbolismo.

Un ángel a sus pies extiende el título que lle-
va inscrito su nombre en latín “Mater divinae 
gratiae”. Otro mientras eleva su mano dere-
cha hacia María, en actitud orante de inter-
cesión ofrece con su mano izquierda una pa-
loma. Paloma que tiene el doble significado 
del Espíritu y de la Esposa. Porque el Espíritu 
se representa como paloma que desciende 
sobre Jesús en el Bautismo y anuncia el final 
del diluvio, en tiempos de Noé. Pero tam-
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bién María en la paloma blanca, símbolo de 
la Esposa en el Cantar de los Cantares. 

IV. EL SENTIDO DE UNA PRESENCIA
La imagen de la Virgen, como signo de su 
presencia en medio de la comunidad, tie-
ne un significado profundo. Es la Madre de 
la comunidad. No hay iglesia sin la explíci-
ta presencia materna de María. Lo exige en 
Evangelio que se predica donde la Virgen 
está en el centro de la palabra de la Escritura. 
Lo requiere la centralidad misma de Cristo en 
la comunidad eclesial, cuya humanidad no se 
explica sin el misterio de la Virgen Madre y su 
cercanía en los misterios fundamentales de 
su vida, de la Encarnación hasta el Calvario. 

María es además la Iglesia naciente. La mu-
jer-Iglesia que encarna por decirlo así la co-
munidad de los discípulos y seguidores del 
Maestro. Es la que colabora con el Señor y 
con su Espíritu, unida indisolublemente a los 
misterios de Cristo su Hijo. 

Por eso en la predicación del Evangelio está 
presente María. Y lo está en la celebración de 
los misterios con esa centralidad específica 
que es la de la liturgia, donde María está siem-
pre presente. Y en esa dimensión de la caridad 
expansiva que tiene en ella el modelo de la 
evangelización, de la catequesis, de la caridad. 

Si la imagen de cada comunidad eclesial se 
mide por el misterio de la Encarnación, allí 
está María. Si se refleja en el misterio de la 
Sagrada Familia, allí está ella. Si se define 
como comunidad de los seguidores del Jesús 
del Evangelio ahí está presente María como 
primera discípula. Si se expresa con la ima-
gen de una Iglesia esposa al pie de la cruz, 
allí está la Madre de Jesús que Cristo enco-
mienda al discípulo, y a la comunidad de los 
discípulos para que la acojan en su casa. Si es 
punto de referencia la comunidad de Jerusa-
lén en el día de Pentecostés ahí tenemos a la 
Madre de Jesús.

La presencia de María en la Iglesia universal, 
en cada iglesia particular, en cada parroquia, 
en cada comunidad, da a los discípulos de 
Jesús el sentido de una familia. Por eso no 
se puede pensar en una Iglesia sin María. Le 
faltaría el realismo de la referencia evangélica 
y el calor maternal que Cristo no quiso que 
le faltara a él ni a la comunidad de sus discí-

pulos en los momentos más decisivos de su 
eclosión pentecostal como iglesia misionera. 

Pero tampoco podemos pensar en María sin 
su referencia fundamental a la Iglesia. Ella 
misma nos indica donde la podemos encon-
trar. Como en Pentecostés. Esa humilde pre-
sencia de María con los discípulos y no sola, 
nos indica elocuentemente que si queremos 
encontrar a Cristo y a María los hemos de en-
contrar en la Iglesia. Ya lo decían los Padres 
de la Iglesia comentando el episodio de los 
magos que encontraron a Jesús y a su Madre 
(Mt 2, 11), en la casa de Belén, casa de María, 
casa que es la Iglesia.

Ya lo había advertido muy bien Pablo VI en 
su Exhortación Apostólica Marialis Cultus n. 
28 con estas hermosas palabras: “El amor a 
la Iglesia se traducirá en amor a María, y vice-
versa; porque la una no puede subsistir sin la 
otra, como afirma de manera muy aguda San 
Cromacio de Aquileya. “Se reunió la Iglesia en 
la parte alta (del cenáculo) con María, que era 
la Madre de Jesús y con los hermanos de éste. 
Por tanto, no se puede hablar de la Iglesia si 
no está presente María; la Madre del Señor 
con los hermanos de éste”. 

La Iglesia sin María es un vacío de humani-
dad y de auténtico sentido maternal. Como 
lo sería Cristo sin la concreta presencia de 
la Madre en las primicias de su presencia en 
el mundo, en las largas jornadas de la vida 
oculta, en el momento del sacrificio redentor. 
Cristo ha querido para la Iglesia que es su 
cuerpo lo que quiso para sí: una presencia 
maternal. Pertenece, pues a la voluntad de 
Cristo, que María ocupe su puesto de Madre 
y Maestra en cada comunidad de los discípu-
los de Jesús. Esta es la convicción y la expe-
riencia de la Iglesia católica. 

Pero también es verdad que María tiene su 
lugar concreto en la Iglesia, en la comunión 
eclesial. Sin la Iglesia es incomprensible su 
misterio y su figura. Puede ser manipulada, 
reducida a aspectos marginales de nuestra 
propia devoción. Sin la referencia completa 
al misterio eclesial María puede quedar fuera 
del equilibrio de la fe y de la vida cristiana, 
aislada del mensaje evangélico, reducida a 
una proyección sentimental. María está pre-
sente, habla y se siente gozosa en medio de 
sus hijos, en medio de la Iglesia. 
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V. EL SIGNIFICADO DE UN TÍTULO. 
El título de esta imagen, patrona de Càrcer, 
Virgen de la Divina Gracia, o Mare de Déu de 
Gràcia, en nuestra lengua valenciana tiene 
una gran densidad teológica. Se trata siem-
pre de la advocación fundamental de María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, pero con esa 
peculiaridad que es precisamente la referen-
cia a Cristo como gracia divina, y la comuni-
cación que él nos hace con su Espíritu de la 
vida de gracia, de la comunión con el Padre y 
entre nosotros en la Iglesia. 

María, la llena de gracia, la agraciada y ama-
da por Dios, desborda de gracia y benevo-
lencia para con nosotros y con su materni-
dad, por medio del Espíritu, nos hace sentir 
el amor de Dios para con nosotros. 

La gracia divina se refleja en su rostro lim-
pio, iluminado de la luz del Espíritu, en su 
vestido rojo estriado de cenefas de oro, 
alusivas a la santidad del Espíritu que la re-
cubre por dentro y por fuera, y a la parti-
cipación de la gracia divina. Pero María es 
Madre de la divina gracia porque lleva en 
sus brazos, nos manifiesta, nos muestra y 
nos ofrece a Cristo autor mismo de la gra-
cia. Y con él nos indica que desborda sobre 
nosotros esa participación a la naturaleza 
divina que llamamos gracia. 

El Hijo es la divina gracia, María la llena de 
gracia, la Iglesia, como María la dispensado-
ra y medianera de la gracia. Y nosotros, como 
ella, los agraciados, los que Dios ama. Por 
eso esta imagen es invitación a acoger a Cris-
to, a revestirnos de él, a acoger su Espíritu, a 
crecer en santidad. 

Lo ha dicho con mucha pulcritud y belleza 
Pablo VI en la Marialis Cultus n. 57: “La pie-
dad hacia la Madre del Señor se convierte 
para el fiel en ocasión de crecimiento en la 
gracia divina; finalidad última de toda ac-
ción pastoral. Porque es imposible honrar 
e la “Llena de gracia” (LC 1, 26) sin honrar 
en sí mismo el estado de gracia, es decir 
la amistad con Dios, la comunión en él, la 
inhabitación del Espíritu. Esta gracia divina 
alcanza a todo el hombre y lo hace confor-
me a la imagen del Hijo (cf. Rm 2, 29; Col 
1, 18)”. 

HIMNO A LA VIRGEN DE GRACIA

Hoy quiero cantarte

Virgen de la gracia

reina soberana

Madre celestial. 

Yo soy una alondra

que ha puesto en ti su nido

viendo tu hermosura

te reza su cantar

Luz de la mañana

María templo y cuna

mar de toda gracia

fuego nieve y flor.

Puerta siempre abierta

rosa sin espinas

yo te doy mi vida

soy tu trovador.

Salve surco abierto

donde Dios se siembra

te eligió por Madre

Cristo el Redentor.

Salve esclava y reina

Virgen nazarena

casa, paz y abrazo

para el pecador.

P. Jesús Castellano Cervera Carmelita Des-

calzo (D.E.P.).

PRESIDENTE DE LA FACULTAD PONTIFICIA 

DEL TERESIANUM.

ROMA (Natural de Villar del Arzobispo). VA-

LENCIA.

Articulo extraído del Libro de las Fiestas 
Patronales de Càrcer del año 1998.
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éImagen de la Virgen de Gracia en los talleres de Rausell y Llorens. Año 1947.





C
O

M
IS

S
IÓ

 D
E
 F

E
S

T
E
S

 2
02

0-
20

22



26

n Benvolgut poble de Càrcer,

Després d’aquests anys que 
hem passat, ens plena d’ale-
gria poder dirigir-nos a vos-
altres oficialment com a la 
Comissió Festera 2020–2022, 
poder dir-vos que no hem 
perdut la il·lusió i que per fi 
ha arribat el nostre moment.

Aquest gran viatge en alguns 
moments ha sigut dur, intens 
i trist per les persones que 
no han pogut continuar par-
ticipant en aquesta aventura, 
però l’alegria que ens carac-
teritza no ens ha abandonat, 
intentant fer el possible per 

no deixar al nostre poble sen-
se les festes que es mereix.

Any rere any veiem que el 
nostre somni estava cada ve-
gada més lluny de fer-se reali-
tat, però manteníem les espe-
rances gràcies al suport de les 
nostres famílies, amics i veïns 
que ens estimen. En especi-
al, gràcies als carcerins i car-
cerines per la seua ajuda, par-
ticipant en cada rifa, playback, 
sopar o qualsevol esdeveni-
ment que hem proposat.

Ens dirigim a vosaltres, veïns 
i veïnes, per a convidar-vos 
a gaudir amb nosaltres, om-

plint els carrers d’alegria, 
música, pólvora i ganes de 
festa. Perquè aquest any no 
sols és l’any de la Comissió 
de Festes 2020–2022, sinó 
també el vostre any i volem 
que el gaudiu com sols un 
carcerí sap fer.

Visca Sant Isidre Llaurador!

Visca la Mare de Déu
de Gràcia!

Visca el Santíssim Crist
de l’Agonia!

Visca Càrcer!

I visca els Festers
2020–2022!

COMISSIÓ DE FESTES 2020-2022

festes patronals
   ÀRCERC 2 0 2 2
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30 Borja Bernabeu Boscá



3130 Gisela Guarner Such



32 José Carbonell Benito



3332 Julia Chorques Fernández



34 Lara Sanchis Carbonell



3534 Marta Pla Hernandis



36 Núria Santodomingo Pascual



3736 Octavio Sanz Cuenca
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Així
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aprofitat 
2020, 
2021 i 
2022
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DIJOUS 8 DE SETEMBRE
A les 22:00 h. eixirà la Processó del Farolet de Pimentó des 
de la Plaça de la Comunitat Valenciana, acompanyada per la 
Banda Juvenil de la S.A.M. La Vall, i acabarem al mateix lloc, 
on es repartiran premis al millor farolet i regals per a tots els 
participants.

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
A les 19:30 h. Santa Missa del Pregó.
A les 22:00 h. Volteig general de campanes anunciant l’inici de 
les Festes Patronals de Càrcer.

A les 22:30 h. La Confraria del Santíssim Crist de l’Agonia i la 
Verge de Gràcia per donar inici a les Festes Patronals organitza 
en l’Església Parroquial el Pregó de Festes. El primer acte serà 
el solemne trasllat a l’ALTAR MAJOR del Santíssim Crist de 
l’Agonia, i a continuació, tindrà lloc el Pregó de Festes a càrrec 
de Rafael Álvarez Taberner. En acabar, Concert de la Banda 
Juvenil de la S.A.M. La Vall de Càrcer a la plaça de la Comunitat 
Valenciana. Hi haurà orxata i aigua llimó per als assistents. 

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
A les 22:30 h. Baixada de la Comissió de Festes 2020 – 2022 
des de l’Antic Musical, acompanyats per la Societat Artística 
Musical La Vall de Càrcer, fins a la Plaça del Crist de l’Agonia. 

A les 23:00 h. Presentació de la Comissió de Festes 2020 
- 2022, de la mà de Jorge López i Raquel Benavent, sent 
el mantenidor de l’acte Vicente Miguel Juan Dasí, mestre, 
president de la S.A.M., i veí de Càrcer. En acabar, la comissió 
obrirà el ball a la plaça de la Generalitat Valenciana.

A les 00:30 h. Macrodiscomòbil la Fiesta a la plaça de la 
Generalitat Valenciana. 

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
A les 07:00 h. Concurs de Pesca de Festes en el riu Sellent. 
Apuntar-se en el bar Ja era hora. Hi haurà esmorzar de coques 
amb cansalà. Inscripció: 5€. 

A les 19:00 h. Concert de rap i presentació del projecte 
audiovisual d’oci juvenil a la plaça de la Generalitat Valenciana.

A les 22:00 h. Baixada de la Comissió de Festes 2020 – 
2022, des de l’Antic Musical, acompanyats per la S.A.M. A 
continuació, Concert de Festes per part de la Societat Artístic 
Musical La Vall de Càrcer a la plaça del Crist de l’Agonia. 

Programa d’ACTES
Festes Patronals 2022
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DILLUNS 12 DE SETEMBRE
A les 17:30 h. Berenar per als majors del poble a la Casa de 
la Cultura.

A les 18:00 h. Tradicional Partida de festes de Pilota Valen-
ciana al Trinquet Municipal de Càrcer. Jugaran IVAN I MUR-
CIANET contra IAN I SEVE.

A les 19:30 h. tindrà lloc la representació de l’obra teatral 
“Per La Fam D’Heretar” a càrrec del grup l’Artístic S.A.M. 
Teatre, a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta.

A les 21:00 h. Sopars al carrer. Els festers repartiran la picadeta 
pels carrers del poble.

DIMARTS 13 DE SETEMBRE
A les 18:30 h. Cavalcada de Disfresses per l’itinerari de costum. 
L’eixida es realitzarà des de la Plaça del Crist de l’Agonia. Es 
premiarà l’originalitat. En acabar la cavalcada es repartiran 
coques amb cansalada, amenitzat amb una xaranga. Després hi 
haurà discomòbil.

* Els dies 5 i 6, de 18:00 h. a 20:00 h., es podrán recollir els 
tiquets per a les coques en el Casal Fester.

DIMECRES 14 DE SETEMBRE
Festivitat de SANT ISIDRE 
LLAURADOR
A les 10:30 h. Recollida de la Comissió de Festes 2020 – 2022 
acompanyats per la S.A.M. “La Vall” de Càrcer.

A les 11:30 h. Baixada de la Comissió de Festes 2020 – 
2022 des de l’Antic Musical fins la Plaça de la C. Valenciana, 
acompanyats per la S.A.M. 

A les 12:00 h. Missa solemne en honor a Sant Isidre Llaurador. 
En finalitzar es dispararà una Mascletà a l’Avinguda Manuel 
Broseta.

A les 20:15 h. Baixada de la Comissió de Festes 2020 – 2022 
des de l’Antic Musical fins a la plaça de la Comunitat Valenciana, 
acompanyats per la S.A.M. A continuació Processó en honor a 
Sant Isidre Llaurador.
A les 00:00h. Macrodiscomòbil la Fiesta a la plaça del Crist de 
l’Agonia. 

DIJOUS 15 DE SETEMBRE
Festivitat de la MARE de 
DÉU de GRÀCIA
A les 10:30 h. Recollida de la Comissió de Festes 2020 – 
2022 acompanyats per la S.A.M. “La Vall” de Càrcer.
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A les 11:30 h. Baixada de la Comissió de Festes 2020 – 2022 
des de l’Antic Musical fins la Plaça de la Comunitat Valenciana,  
acompanyats per la S.A.M.

A les 12:00 h. Solemne Missa Major en honor a Ntra. Sra. de 
Gràcia, patrona de Càrcer, en el seu 75 aniversari de la imatge; 
el 25 aniversari de la proclamació com a patrona canònica 
de Càrcer; i el 15 aniversari de la coronació. En finalitzar es 
dispararà una Mascletà a l’Avinguda Manuel Broseta.

Gran festa infantil per als menuts de la casa.

A les 19:30 h. Santa Missa on primerament s’oferiran els 
xiquets a la patrona, i al finalitzar es farà el besamans. 

20:15h. Baixada de la Comissió de Festes 2020 – 2022 des 
de l’Antic Musical fins la Plaça de la Comunitat Valenciana, 
acompanyats per la S.A.M. A continuació Processó en honor a 
la Mare de Déu de Gràcia.
A les 00:00 h. Ball amenitzat per l’orquestra la Fiesta a la plaça 
del Crist de l’Agonia. 

DIVENDRES 16 DE SETEMBRE
Festivitat del SANTÍSSIM 
CRIST de l’AGONIA
A les 10:30 h. Recollida de la Comissió de Festes 2020 – 
2022 acompanyats per la S.A.M. La Vall de Càrcer.

A les 11:30 h. Baixada de la Comissió de Festes 2020 – 2022 
des de l’Antic Musical fins la Plaça de la Comunitat Valenciana, 
acompanyats per la S.A.M.

A les 12:00 h. Solemne Missa Major en honor al Santíssim 
Crist de l’Agonia. En finalitzar es dispararà una Mascletà a 
l’Avinguda Manuel Broseta.

A les 19:30 h. Santa Missa.

A les 20:15 h. Baixada de la Comissió de Festes 2020 – 2022 
des de l’Antic Musical fins la plaça de la Comunitat Valenciana, 
acompanyats per la S.A.M. A continuació, Processó en honor 
al Santíssim Crist de l’Agonia, patró de Càrcer. En acabar, 
Castell de focs d’artifici a càrrec de la pirotècnia Mediterrània, 
i que tindrà lloc a l’avinguda Manuel Broseta.

A les 23:55 h. Cordà Infantil a l’avinguda Riu Xúquer a càrrec 
de la Penya Rafael Terol.

DISSABTE 17 DE SETEMBRE 
19:30 h. Solemne Missa en honor dels Màrtirs Valencians. En 
acabar, solemne trasllat del Crist de l’Agonia a la seua capella. 

A les 23:59 h. Cordà a l’avinguda Riu Xúquer a càrrec de la 
Penya Rafael Terol.

A les 00:30 h. Ball de Disfresses a la Plaça del Crist de l’Agonia, 
amenitzat per l’orquestra “La Óxido”. Al descans, es repartiran 
els premis de la cavalcada i del ball de disfresses. Pr
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Fes de
la festa un 
acte cívic i 

responsable

Si has de 
conduir, no 

begues ni gota 
d’alcohol

Respecta
el veïnat i
el seu dret
al descans

Observa els 
teus límits

i no els 
sobrepasses

Viu la festa 
sense actituds 
ni agressions 

masclistes

Respecta les 
instal·lacions 

del nostre
poble

DISFRUTAR
de les FESTES

RECOMANACIONS per a
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Moros iCristians
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DIJOUS 1 DE SETEMBRE
A les 19:30 h. Correbars. Començarem al Bar Nou Deportes, passant per la 
Cafeteria 23, seguit de l’Arcaeta, el Ja Era Hora, i acabarem el recorregut al 
Bar de la Piscina.

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE
A les 20:00 h. Retreta de disfresses de totes les comparses des de la plaça 
d’Espanya fins a la plaça de la Generalitat Valenciana. En acabar, al voltant de 
les 22:00 h. Sopar de coques de cansalà al ritme de la discomòbil, que ja 
anirà en marxa.

DISSABTE 3 DE SETEMBRE
Des de les 11:00 h. fins a les 14:00 h., en la plaça de la Generalitat Valenciana, hi 
haura un Cara a Cara de Xarangues, “Colxonetes” i Jocs d’Aigua per als menuts.

A les 20:00 h. Cercavila de totes les comparses pels carrers del poble. 
Recollida dels Capitans de la comparsa els Creuats, Lourdes i Jordi. 
Seguidament, tindrà lloc la Penjada de la Bandera.
A les 00:00 h. Discomòbil a la plaça de la Generalitat Valenciana

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
A les 11:45 h. des de la plaça d’Espanya, Entrada Falsa de totes les comparses 
fins a la plaça de la Comunitat Valenciana, on s’enfrontaran en la Batalla els 
bàndols moro i cristià, representats per les comparses els Creuats i els Valies.

A les 19:30 h. Baixada de totes les bandes de música amb dos representants 
de cada comparsa pels carrers Mestre Enrique Bono Crespo, Blasco Ibáñez i 
l’avinguda València. 

A les 20:00 h. Gran Entrada de Moros i Cristians. Aquest any com a novetat, 
el desfile s’iniciarà des de la plaça d’Espanya, passant per l’avinguda València, 
carrer Blasco Ibáñez, i acabarà al carrer Mestre Enrique Bono Crespo, sent 
tancat per la comparsa els Creuats, de la mà dels seus capitans, Lourdes i 
Jordi, Capitania 2020 - 2022. Orde de la desfilada: Ala-Katximba, Berebers, 
Albergina, Ben Tariks, Valies, Shamataris, la Perla Negra, Contrabandistes, els 
Creuats.

Programa d’ACTES
Moros i Cristians2022
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n Veïns i veïnes de Càrcer, 

Em dirigisc a vosaltres amb motiu de les festes de Moros i 
Cristians d’aquest any 2022.

Ara que a poc a poc anem recobrant la normalitat, des de 
la Junta Central hem considerat que, amb tota la prudència 
possible, és el moment de reprendre les festes de Moros i 
Cristians. Tornarem a veure l’alegria de la gent, la música pels 
nostres carrers, els coets i la desfilada.

Des d’estes línies vos demane que participeu, que vos diver-
tiu, que durant uns dies sigueu capaços d’oblidar els proble-
mes, que han sigut molts durant els últims dos anys, i que 
d’una manera o altra ens han afectat.

Agrair a l’Ajuntament de Càrcer, a totes les entitats col·labo-
radores, i en general, al poble de Càrcer el seu esforç, que ha 
fet possible aquesta festa.

En el meu nom i en el de la Junta Central de Moros i Cristians, 
vos desitgem que passeu unes bones festes.

Visca la festa de Moros i Cristians!

Visca Càrcer!

Óscar Juan
President de la Junta Central de Moros i Cristians de Càrcer.

JUNTA CENTRAL DE MOROS 
I CRISTIANS DE CÀRCER 
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Comparsa

Ala-Katximba
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Comparsa

L’Albergina
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Comparsa

Ben Tariks
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Comparsa

Berebers
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Comparsa

Camelot
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Comparsa

Contrabandistes
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Comparsa

La Perla Negra
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Comparsa

Shamataris
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Comparsa

Valies
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Benvolgut poble de Càrcer,

És per a nosaltres un gran 
plaer dirigir-nos a tots vosal-
tres, per tercer any consecu-
tiu, com a representants de la 
nostra comparsa, els Creuats.

Els Creuats hem passat anys 
de canvis, d’un poc d’inesta-
bilitat i de saber adaptar-nos 
a les noves circumstàncies, 
bones o males, però així i tot 
hui estem ací posant aquestes 
esperades paraules al nos-
tre llibre de festes i fent que 
tots pugueu gaudir d’aquesta 
meravellosa festa com són els 
nostres Moros i Cristians.

Especialment, volem fer un 
agraïment públic als que en 
el seu moment, ara fa 35 
anys decidiren formar aques-
ta comparsa. Començareu un 
camí que a poc a poc seguim 
construint nosaltres, els joves 
que heu vist créixer i que no 
teniu dubtes, tots tenen ga-
nes de mantindre viva aques-
ta festa, eixe esperit i eixes 
ganes que sempre ens heu 
transmés. Gràcies per formar 
el que hui cuidem amb tant 
d’esforç. Aquesta comparsa 
sempre serà vostra; sempre 
tindreu les portes obertes.

Ara que ens hem fet grans, 
ens adonem que per a no-
saltres aquests dies són molt 
més. Suposen unió, records, 
reencontres, música, tradi-
ció… tot el que fa que pu-
guem estar units al poble de 
Càrcer. Estem en la certesa de 
que els bons dies ja han tor-
nat als nostres carrers, i que 
allò que tant esperàvem amb 

força, ja ho tenim ací. Aquest 
any és l’any que anem a gau-
dir tot el que portem guardat: 
disfresses, cercaviles amb els 
nostres músics i el tan esperat 
desfile del diumenge amb els 
millors vestits i maquillatges, i 
on les deu comparses desfila-
ran baix els seus estàndards.

Veïns i veïnes, animeu-se a 
participar d’aquesta festa tan 
esperada! No deixeu passar un 

moment dels nostres actes pro-
gramats, ja que estem esperant 
aquest moment molts anys. Tot 
és per a que porteu el nom de 
la festa del Moros i Cristians de 
Càrcer allà on aneu!!

Avant comparses, la festa és 
nostra!!!

Visca la capitania 2020–2022!
Visca la comparsa els Creuats!
Visca Càrcer!

Comparsa ELS CREUATS
CAPITANIA 2022
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Els membres de Protecció 
Civil de Càrcer vetlen per la 

seguretat de totes i tots. 

Que passeu bones festes! 

Protecció Civil
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Grup de Nocturnes

Un any més el grup de les 
nocturnes seguim ací recór-
reguen el terme de “la Vall” 
amb bona companyia, bon 
humor i molta voluntat.

Encara que hem tingut dos 
anys de pandèmia, això no 
ens ha parat.

Tenim el gust de convidar a 
tota persona – tinga l’edat 
que tinga – amb ganes de 
caminar i passar-ho bé, que 
ens acompanye, i així més 
polseguera alçarem.

Vinga, no t’ho penses més, i 
no en deixes passar un altra 
més sense estar tu.

Vos desitgem que disfruteu a 
tope les festes, que ja tocava!
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Associació de
Jubilats i Pensionistes

Queridos Jubilados
y Pensionistas,

Ya se respira aire de Fiestas 
Mayores y nos da mucha ale-
gría el poder saludaros un 
año más en estos días, en los 
cuales la Junta de Jubilados 
y Pensionistas desea, que 
sean lo más gratificantes e 
inolvidables posible.

Por fortuna, las cosas están 
cambiando, y desde la aso-
ciación estamos empezan-
do a hacer actividades para 
nuestros mayores, con pre-
caución y responsabilidad, 
con el único fin de pasar un 
rato agradable y poder dis-
frutar de nuestra jubilación.

Desde estas líneas animamos 
a todos los socios a que cola-
boren con nosotros, no solo 
en los viajes, sino en todos 
los eventos que hagamos, 
para hacer grande nuestra 
Asociación.

Queremos estar con todos 
nuestros vecinos y vecinas 
en estos días tan entraña-
bles de diversión y de com-
partir inquietudes y alegrías. 

Vaya nuestra felicitación a 
todos los vecinos y al pue-
blo de Càrcer en nuestras 
Fiestas Patronales.

Nos acogemos al amparo 
de San Isidro Labrador, así 
como a los patronos el Cris-
to de la Agonía y la Virgen 
de Gracia, para que nos 
conceda su protección.

Sin más, os mandamos un sa-

ludo y os deseamos que pa-

séis unas Fiestas Patronales 

fabulosas e inolvidables.

¡FELICES FIESTAS PATRO-

NALES! 

¡VIVA CÀRCER!
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Confraria de la
Mare de Déu del Carme

Maria, sempre llum i guia 
per a la humanitat
Maria sempre ha estat qua-
lificada pels seus estudiosos 
com una dona forta que, al 
contrari dels deixebles, va es-
tar sempre al costat de Jesús. 
Abans, hui i sempre, Ella és 
el far que il·lumina les peri-
pècies humanes de qualsevol 
època i de qualsevol poble, i 
sobretot en temps agitats.

El moment actual ben bé el 
podríem definir com un temps 
agitat, massa agitat. Tot i que 
molts s’atrevirien a impugnar 
aquesta especificació a través 
d’arguments que demostren 
que la humanitat ha sofrit epi-
sodis més dolents, també és 
cert, que alguna cosa hauríem 
d’haver aprés les persones 
perquè la situació actual fóra 
millor per a tots, i ho repetisc, 
PER A TOTS.

Mentre redacte este escrit, 
a finals de juny, la situació 
mundial és bastant descorat-
jadora, amb la setena onada 
de la COVID, amb violacions 
de drets humans per tot ar-
reu, guerres en quasi tots els 

continents i el problema de la 
migració que ens fa caure la 
cara de vergonya... i davant 
aquesta situació, sols trobem 
la incapacitat de les persones 
a l’hora de combatre aques-
tes tragèdies, algunes de les 
quals sols necessiten de seny, 
sentit comú i generositat.

Aleshores, quan els mitjans 
coneguts de la ciència, la po-
lítica, la tecnologia... parei-
xen no donar la suficient res-
posta a les problemàtiques 
que patim, caldria que ens 
dirigírem a la Mare de Déu, 
mestra en oració, perquè ens 
ajude enfront d’esta tempes-
ta actual amb alegria, espe-
rança i pau. I es per això, que 
demanem la seua intercessió 
en estos assumptes:

- Que la Mare de Déu siga 
llum i guia dels nostres 
polítics; il·lumine el camí 
que han de seguir en la 
difícil tasca de governar, 
especialment en aquest 
temps tan complicats.

- Que la Mare de Déu em-
pare aquells que sense 
creure amb Ella arrisquen 
la seua vida amb un deses-
perat intent de fugir de la 
misèria, de la violència de 
la guerra i busquen acon-
seguir una existència mi-
llor que, de vegades, per 
desgràcia en la majoria de 
les ocasions, es queda en 
una quimera, i es llancen 
desesperats a creuar qual-
sevol frontera o un mar tan 
gran i profund com la seua 
pròpia desesperació.

- Que la Mare de Déu vetle 
pel pilar fonamental sobre 
el que ens mantenim: les 
nostres famílies, els pares 
de les quals han d’assumir 
la responsabilitat de parlar 
i donar a conèixer als fills 
la figura de la Verge i així, 
les nostres festes maria-
nes siguen compartides, 
volgudes i transferides a 
les noves generacions, ja 
que sols elles poden ga-
rantir el seu futur.

- Que la Verge del Carme, 
posada viva de Santa Te-
resa i silenci contemplatiu 
de San Juan de la Cruz es-
colte les nostres peticions.

I com anys anteriors, continu-
em promocionant la devoció 
per l’Escapulari Carmelità a 
través de la seua imposició 
als següents xiquets i xique-
tes de la primera comunió: 
David, Ainhoa, Alma, Estela, 
Núria, Paola, Maya i Daniela.

I als més menuts de la nostra 
comunitat que, acompanyats 
pels pares i mares, el van re-
bre durant la missa de la festi-
vitat del Carme. Aquests són: 
Berta i Blanca Monar Ortiz, 
Vega i Darío Comes Lande-
te, Mateo i Ada Merino Sales, 
Nico i Lucía Casanova García, 
i Vera Gisbert Quiralte.

Des d’aquesta pàgina agra-
ïm la paciència i voluntat dels 
nostres festers per no decaure 
en la seua obstinació d’acon-
seguir unes bones Festes Pa-
tronals per al poble de Càrcer.

Bones festes 2022!
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Como cada año, las Fiestas 
Patronales deben ser un tiem-
po único para convivir frater-
nal, socialmente y en familia.

Necesitamos valores para 
que las nuevas generaciones 
no carezcan de estos, y vivir 
sin temor a la violencia y de-
lincuencia social. Debemos 
aprovechar la Fe para apla-
car la fuerza de la maldad; de 
esta Fe nace la confianza en 
Dios, no se puede construir 
un futuro sin ÉL. Por eso, nos 
encomendamos a Nuestros 
Patronos, Cristo de la Ago-
nía, Virgen de Gracia y San 
Isidro Labrador, para que nos 
sigan protegiendo a todos.

Desde la Cofradía de Nues-
tra Señora de los Desampa-
rados os deseamos que la 
Virgen os ampare y os guie 
por caminos justos, llenos de 
bondad y amor a los demás. 

Pasen unas felices fiestas en 
compañía de sus familias.

Confraria de la
Mare de Déu dels Desemparats
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Confraria del Cor de Jesús

Vuelven las Fiestas Patronales. 
Es curioso, parece ser lo único 
que no cambia en el calenda-
rio. No importa lo que ocurra 
en el mundo; siempre volve-
mos a colgar guirnaldas en 
nuestros balcones. Este año, 
como no podría ser de otra 
manera, ocurrirá lo mismo: los 
moros y cristianos se celebra-
rán con una inflación nunca an-
tes vista en la historia; el Cristo 
de la Agonía saldrá a la calle 
en compañía de la cuarta cepa 
del coronavirus, y bailaremos 
en la discomóvil al compás de 
las bombas rusas. Ante esto, 
cualquier persona con dos de-
dos de frente podría pregun-
tarse: “¿Por qué celebramos 
las Fiestas Patronales?”. Inclu-
so quizá alguno podría pensar 
que estos tres días de fiesta no 
son más que un paliativo, una 
ilusión que nos hace evadir 
todos los problemas que nos 
rodean. Pero no, nada de esto 
es cierto.

La razón por la que celebramos 
las Fiestas Patronales tiene 
mucho que ver con la ilusión. 
Piensen por un momento en 
esta palabra. Seguramente, lo 
primero que les vendrá a la ca-
beza estará relacionado con el 
significado que yo he utilizado 
en el párrafo anterior. Se trata 
de un sentido negativo que 
usamos cuando decimos: “No 
te hagas ilusiones” o “eres un 
iluso”. Sin embargo, en caste-
llano tenemos otra acepción 
que no existe en ninguna otra 
lengua; un sentido positivo 
que usamos cuando decimos: 
“Estoy ilusionado por este via-
je” o “me ilusiona este proyec-
to”. En este caso, la palabra 
ilusión no tiene que ver con el 
engaño, sino con el deseo. Un 
deseo proyectado hacia el fu-
turo que no se agota aunque 
se satisfaga. Por ejemplo, a los 
padres les ilusiona ver a sus hi-
jos, pero no se conforman con 
verlos una vez al mes; al igual 

que tampoco podríamos con-
formarnos con celebrar nues-
tras Fiestas Patronales una vez 
cada cuatro años. Así que a la 
pregunta de: ¿Por qué cele-
bramos las Fiestas Patronales? 
Solamente cabría responder: 
porque nos ilusiona, y una vida 
ilusionada es mucho más vida.

Así pues, pidamos al Sagra-
do Corazón de Jesús que nos 
ayude a permanecer en este 
segundo tipo de ilusión, ese 
deseo tan nuestro que nos 
permite no solo vivir, sino 
desvivirnos con aquello que 
nos ilusiona y nos mueve.

¡Felices fiestas!
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Un any més arriben les fes-
tes del nostre poble. Des de 
l'Escola de Pilota “El Moro” 
volem desitjar-vos que pas-
seu unes molt bones festes, 
gaudint del nostre esport, la 
Pilota Valenciana.

Per als nostres alumnes en-
guany ha sigut molt bo, prin-
cipalment perquè hem aug-
mentat el nombre d'alumnes 
de base, ens referim als alum-
nes de 5 a 8 anys, qui ja s'in-
teressen pel nostre esport.

La nostra escola ha estat par-
ticipant en els jocs esportius 
de la Comunitat Valenciana 
en la modalitat de raspall, 
quedant finalistes provinci-
als en 3 de les 5 categories 
que hem presentat equips, 
però també hem participat 
en altres modalitats com el 
frontó valencià o l'escala i 
corda. Amb aquestes parti-
cipacions intentem que els 
nostres alumnes coneguen 
en profunditat les modalitats 
que componen la Pilota Va-
lenciana, i sobretot s'impreg-
nen dels valors que aquest 
esport duu intrínsecs.

Destacar com sempre la lla-
vor de les mares i els pares 
en l'educació dels alumnes, 
la seua implicació en cada 
entrenament, el suport in-
condicional des de l'escala 
en cada partida i l'esforç que 
comporta tota activitat extra-
escolar, infinites GRÀCIES!

Com no, i per acabar, donar 
les gràcies als Ajuntaments 
de Càrcer i Alcàntera per 
deixar-nos portar a terme 
aquesta activitat esportiva 
que tant apreciem.

Que passeu unes bones festes!

Moro i Pau

Escola de Pilota
“El Moro Alcàntera - Càrcer”
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Volem agrair a totes aquelles 
persones que ens han do-
nat suport en el camí, sense 
elles aquesta escola no po-
dria funcionar.

Donar les gràcies a tots els/
les jugadors/es, començant 
des del Prebenjamí, que 
aquest any amb les seves 
ganes de jugar ens han do-
nat moments molt bonics, 
passant pel Benjamí, que 
han acabat sent més que un 
equip, i com no amb l’Aleví 
que jugant a futbol ens han 
deixat detalls inesborrables 
per fer que gaudim del fut-
bol, també parlar de l’Infan-
til, Cadet i Juvenil, encara 

que ha sigut una temporada 
dura i difícil han sabut arribar 
fins al final sense baixar els 
braços. Per primera vegada 
hem creat un equip Aficionat 
Masculí i vaja que si ens ha 
eixit bé, un equip de joves 
jugant per primera vegada 
junts, ens han fet disfrutar 
amb el seu bon futbol. I com 
no, els nostres femenins, el 
d’Autonòmica, categoria que 
jugàvem per primera vega-
da, quedant terceres amb 
empat de punts amb les se-
gons, tampoc quedarem res 
malament en la categoria de 
2ª Regional, quedant també 
terceres al seu grup.

Agrair també a tots els entre-
nadors que han fet això pos-
sible amb la seva dedicació, 
paciència i perseverança.

I com no a tots els sponsors 
que cada any amb el seu gra-
net ens ajuden perquè l’esco-
la cresca.

Si voleu informació per apun-
tar-se aquesta temporada no 
dubteu en cridar per telèfon 
al 633 858 170.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
C.F. ATLÈTIC DE CÀRCER 
VOS DESITJA UNES BONES 
FESTES!

Escola de Futbol
CF Atlético de Càrcer

éPrebenjamí.
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éBenjamí.

éInfantil.

éJuvenil.

éAficionat masculí.

éAleví.

éCadet.

éAutonòmic.

éAficionat femení.
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Salutacions estimats veïns i 
veïnes,

Un any més agraïsc a l’Ajunta-
ment de Càrcer el suport re-
but per a poder fer ús de les 
instal·lacions municipals per a 
la pràctica de taekwondo.

També agraïsc a tots els es-
portistes que enguany s’han 
format per a l’obtenció de la 
titulació de Tècnics d’Arbi-

tratge amb la seua participa-
ció en el curs celebrat a Beni-
càssim el passat 26 de febrer.

Durant l’aprenentatge en el 
22 Open Internacional Ciutat 
de la Ceràmica de l’Alcora 
(Castelló) el passat 22 d’abril.

Ara, amb el coratge que ens 
caracteritza, estem disposats 
a seguir entrenant, a millorar 
durant les classes junt amb 

els companys, així com a 
persistir en la cerca dels nos-
tres objectius.

Davant del nou curs, volem 
continuar gaudint de l’esport 
com ens agrada: amb llibertat.

Des de l’Escola de Tae-Kwon-
Do us desitgem que gaudiu 
d’unes bones festes al costat 
dels amics i la família.

Visca la festa!

Escola de Tae-kwon-do
CHONG-DO-JUAN
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Associació d’Ames de Casa
TYRIUS

Amb molta il·lusió, les Ames de Casa 
de Càrcer reprenem les nostres acti-
vitats després de dos anys, amb nous 
projectes i noves il·lusions. En nom 
de la Junta d’Ames de Casa i la seua 
presidenta, volem agrair a l’Ajunta-
ment de Càrcer la col·laboració pres-
tada aixì com també desitjar unes 
bones festes al poble de Càrcer. 
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Grup de Patchwork

Después de una terrible pan-
demia, las Amas de Casa de 
Càrcer reanudamos nuestra 
actividad llenas de nuevas 
ilusiones y proyectos.

Esperamos vuestra partici-
pación, y también queremos 
agradecer la buena disposi-
ción y ayuda por parte de la 
Corporación Municipal.



76

Associacions

festes patronals
   ÀRCERC 2 0 2 2

“ESCRITA CON EL 
CORAZÓN, LA MÚSICA 
ES MARAVILLOSA”.
Enrique Hernandis.
Músic, mestre i 
compositor carcerí.

Arriba el mes de setembre, i 
el poble de Càrcer es prepa-
ra per a viure una de les prin-
cipals senyals d’identitat de 
la nostra localitat: les seues 
Festes Patronals.

Recuperada la normalitat 
després de dos anys de ce-
lebracions amputades, els 
carceríns i les carcerines de-
sitgem tornar a viure eixos 
moments, en que la nostra 
banda ompli de notes els 
carrers, carrers que els fes-
ters i festeres impregnen de 
festa, tant de dia com de nit.

Al llarg d’este any, la S.A.M. 
ha estat immersa en diversos 
projectes, participant en les 
campanyes que hem progra-
mat, i realitzant activitats cul-
turals en diferents emplaça-
ments de la nostra població.

El passat novembre, l’Esco-
la de Música de la S.A.M., 
va estar d’enhorabona, tot 
i que va rebre el premi CAI-
XABANK-FSMCV, al millor 
projecte d’Innovació i Inclu-
sió de Noves Tecnologies en 
les Escoles de Música.

S. A. M.
La Vall de Càrcer
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Una setmana després, la ban-
da de la S.A.M., va participar 
en el programa “Terra de Mú-
sics”, promogut per la FSM-
CV, amb motiu de la celebra-
ció de la festa de Sta. Cecília. 
En este acte, que va tindre 
lloc al Palau de les Arts i les 
Ciències, es van concentrar 
mil músics i músiques pro-
vinents de tota la Comunitat 
Valenciana, i van interpretar, 
al mateix temps, una selecció 
de les obres més conegudes.

Per sort, a la nostra població 
vam poder celebrar el concert 
dedicat a la festa de la nostra 
patrona Sta. Cecília, en una 
data registrada en període de 
baixa incidència del COVID. 
Va ser un concert molt espe-
rat, tot i que no l’havíem po-
gut oferir l’any abans.

Malauradament, i arran de 
l’augment de casos positius de 
COVID, detectats en la nostra 
població a finals del mes de 
desembre, ens vam vorer obli-
gats a suspendre el concert de 
Nadal programat per al dia 23 
d’eixe mateix mes. Tot això, 
sota les recomanacions, de les 
autoritats municipals en matè-
ria de salut.

Afortunadament, i gràcies a 
l’ampla immunitat de la pobla-
ció front a la COVID-19, tant 
la incidència com la gravetat 
dels casos han continuat en 
una progressió descendent. 
La qual cosa ens ha permés 
donar-li més ritme a la nostra 
agenda, participant en pro-
jectes musicals que després 
de quasi dos anys aparcats, 
han tornat a vorer la llum.

El passat 22 de maig, la nos-
tra banda va participar en la 
campanya “Excel·lent, mú-
sica de banda”, promoguda 
per la Diputació de València. 

El concert va estar dissenyat, 
inspirant-nos en el contin-
gut històric del Paleolític i de 
l’Edat de Pedra. 

Continuant en l’ascendent 
bioritme musical, tenim pro-
gramada la participació en la 
campanya d’Intercanvis Mu-
sicals, en la que hem previst 
realitzar dos concerts a princi-
pis del proper mes d’octubre. 
En esta campanya, la S.A.M., 
intercanviarà cultura musical 
amb la banda de la localitat 
de La Barraca d’Aigües Vives.

Esta agenda tan dinàmica obs-
taculitza la nostra participació 
en el Certamen de Bandes de 
la Diputació de València, ja 
que este esdeveniment inter-
secciona la data de les Festes 
Patronals del nostre poble.

I, a propòsit de les Festes Pa-
tronals, volem expressar la sa-
tisfacció i l’orgull que ens ha 
envaït, quan el president de 

la S.A.M., Vicent Miguel Juan, 
ens ha comunicat que actuarà 
de mantenidor en l’acte de 
presentació dels festers i fes-
teres en este any 2022.

No podem més que agrair 
a totes i cadascuna de les 
persones que componen la 
S.A.M., l’esforç, el treball i 
sobretot, la implicació que 
han demostrat, malgrat la si-
tuació que ens ha tocat viure 
els dos anys enrere.

Aprofitem estes línies per a 
fer arribar una salutació a la 
Comissió de Festers i Feste-
res de 2022, així com a totes 
i tots els components de les 
comparses de Moros i Cristi-
ans. Vos desitgem que gau-
diu molt d’estos dies.

Omplim de música i festa 
tots els carrers del nostre 
poble.

La Junta Directiva.
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ARTHÍSTIC SAM THEATRE, 
som un grup de teatre integrat 
en la gran família de la S.A.M. 
La Vall de Càrcer, constituint 
una unitat artística dins del 
organigrama artístic i cultural. 
Som un grup de persones del 
poble, i també dels pobles del 
voltant, que estimem el teatre 
i tots els valors i beneficis que 
este projecte comporta. El te-
atre és una ferramenta d’apre-
nentatge per al desenvolupa-
ment de la creativitat, de la 
interpretació, de la memòria, 
de les habilitats expressives 
i personals, i de totes eixes 
capacitats indispensables per 
a la comunicació de les perso-
nes.

Quant als valors, el teatre ens 
ofereix l’experiència singular 
d’apropar-nos a altres papers 
i a altres perspectives, a tra-
vés de la vivència, bé com 
actors, bé com espectadors. 
Estos beneficis i valors als 
que referim, es veuen reflec-
tits en cada assaig i en cada 
representació.

A partir d’estos principis, nai-
xen els objectius als que diri-
gir el nostre designi; gaudir de 
l’aprenentatge al fer teatre, fo-
mentar la cultura a partir del te-
atre, formar part de la S.A.M., 
que és el motor cultural del 
nostre poble, i dels seus pro-
jectes, fer poble a partir de les 
interaccions familiars, d’amis-
tat o de relacions veïnals.

Una vegada manifestats tots 
els avantatges, creguem que 

ha arribat l’hora de presen-
tar-nos;

Encapçala la llista, el nostre 
experimentat director Alfre-
do Sancho. Continuant amb 
l’elenc d’actors i actrius, pre-
sentarem en primer lloc a 
elles. Les actrius són: Elia Pas-
cual, Toniquín Pascual, Con-
cha Pascual, Pruden Moltó, 
Adela Fogués, Sandra Micó, 
Lola Diego, Inma Bonete i 
Laura Rubio. Quant als actors: 
Pepe Azorín, Tomás Lloret, 
Jose Miguel García, Enrique 

“CONILL”, Javi Moltó, José 
Santodomingo, Alexis Terol i 
Vte. Miguel Juan. Tècnic de 
so, il·luminació i efectes espe-
cials: Joel Lindes.

Entre les representacions que 
obren en la nostra història te-
atral, destaquem “La mort 
del músic”, representada a 
Càrcer els dies 7 i 8 de març 
de 2020, dies abans de de-
cretar-se l’estat d’alarma, que 
ens va tindre confinats durant 
dies i setmanes els mesos de 
març i abril. Amb eixa obra 

Arthístic SAM Theatre
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aconseguirem el que mai 
s’havia vist a Càrcer: “omplir 
el pati de butaques”. Abans, 
i tot i que molts dels actors 
i actrius tenim experiència 
d’haver participat en moltes 
obres, havíem representat les 
peces teatrals anomenades 
“Las partes bajas” i “Perillen 
les pensions a Càrcer”. Ante-
riorment, com a grup de te-
atre, havíem escenificat “Els 
badalls de la fam”, amb un 
gran èxit en les dos represen-
tacions a Càrcer i La Llosa de 
Ranes.

Els passats dies, 1 i 3 de ju-
liol, el grup ARTHÍSTIC SAM 
THEATRE, vam estrenar 
l’obra “Per la fam d’heretar”, 
representacions que van tin-
dre una fantàstica acollida 
entre els veïns i les veïnes, 
no sols de Càrcer, sinó tam-
bé dels pobles del voltant, 
als que se’ls van escapar un 
muntó de rialles, tan benefi-
cioses per a la nostra salut.

Volem aportar, igual que to-
tes les associacions locals, les 
nostres lletres, línies i parà-
grafs al llibre de festes 2022, 
i traslladar els nostres millors 
desitjos al poble de Càrcer.

Volem continuar fent el que 
sabem fer, és a dir, TEATRE. 
Volem continuar fomentant la 
cultura en el nostre poble, i 
des d’ací vos animem a totes 
i tots els que vos agrade este 
art, a participar en este pro-
jecte, en el que per unes ho-
res, els actors i actrius són els 
protagonistes de dos vides 
paral·leles; la seua i la del seu 
personatge.

Passeu unes bones festes!
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Estimat poble de Càrcer,

És una gran satisfacció per a mi dirigir-me a tots vosaltres en 
aquests dies tan assenyalats.

Des de l’Associació de Lluita Contra el Càncer volem agrair-vos el 
compromís, implicació i recolzament que, any rere any, ens oferiu i 
que tan important és per fer front a aquesta devastadora malaltia. 

La lluita contra el càncer és, ni més ni menys, la lluita per la vida, 
eixe regal del qual no sempre som conscients. Sovint no entenem 
com és de fràgil fins que no ens toca una desgràcia a prop… però 
la vida és alhora instint i esperança, i també solidaritat, com la que 
heu demostrat sempre les veïnes i veïns dels nostre poble. 

Vos desitgem unes bones festes plenes d’alegria i d’il·lusió. 

Visca Càrcer!

Gustavo Carbonell García.
President de l’associació.

Associació de
Lluita Contra el Càncer
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El Club de Pesca de Càrcer vos desitja a tots 
els veïns i veïnes de Càrcer molt bones festes!

Club de Pesca
de Càrcer
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El grup de yoga del poble de Càrcer 
agraïm a l’Ajuntament de Càrcer i al 
poble, la cessió d’un local per a poder 
seguir compartint i creant benestar a 
través del yoga.

Vos animem a provar aquesta pràctica 
mil·lenària que ens aporta pau i cons-
ciència en este temps que atravessem.

Vos desitgem unes bones festes 2022.

Grup de Yoga
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Falla El Corralot

Què són les Falles?

Es diu de la setmana més intensa i 
curta de l’any.

En què tot es transforma.

La teua família passa a ser una 
colla de gent extraordinària.

Ta casa un casal.

D’operació biquini a operació 
bunyol.

De dies de sol a dies de Falles.

Els millors models estan entre el 
polar i el trage regional.

Perquè estos dies màgics València 
i Càrcer encenen la seua banda 
sonora: mascletà, petards i bandes.

Olor a pólvora, xocolate i bunyols.

Tot és art i color.

València i Càrcer tremolen, i tu 
amb ella perquè les FALLES són… 
LA MILLOR FESTA DEL MÓN!

Visca la FALLA EL CORRALOT!

25 ANYS DE LA FALLA EL CORRALOT

éGrup de fallers.

éCavalcada del ninot.



84

Associacions

éCavalcada del ninot.éCercavila, any 2007.

éPresentació, any 2010. Plantà, any 2010.è

éFalla, any 2012.
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éOfrena, any 1999.éMonument, any 2002.

éPrimer monument faller de la falla 
El Corralot, any 1998.

éPrimera presentació de la falla El Corralot, 
any 1998.

éPortades llibret faller, anys 2000, 2010, 2015 i 2017.

*Material gràfic procedent de l’Arxiu Municipal Fotogràfic de Càrcer.
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A les primeries de setem-
bre és el moment de gaudir 
de les Festes de Càrcer. I, al 
mateix temps, és el moment 
d’iniciar un nou curs escolar. 
Les famílies i l’alumnat ens 
preparem per participar en 
dos activitats que hi compor-
ten expectació i molta il·lusió.

Participar de les festes del 
teu poble té un sentit signifi-
catiu amb la reafirmació de la 
identitat col·lectiva i el fet de 
fruir alhora. En este sentit, la 
directiva de l’AMPA Pare Gu-
milla anima a tothom a parti-
cipar de les Festes de Càrcer 
i gaudir de cadascuna de les 
activitats programades.

Amb la mateixa il·lusió ence-
tem un nou curs escolar on 
l’alumnat hi participarà en la 
seua educació i aprenentat-
ge. Des de l’AMPA, com a 
components de la comunitat 
educativa, volem un any més 
ser partícips d’estes tasques i 
facilitar-les en tot allò que hi 
puga estar a les nostres mans.

Així és, que anem a seguir 
amb el patrocini de les ac-
tivitats programades per 
celebrar les festivitats més 
assenyalades al calendari, 
l’organització de tallers i xer-
rades, la gestió de determi-
nats recursos necessaris per a 
l’alumnat, l’organització de la 
Festa de Fi de Curs, així com 
la gestió i encomanda dels lli-
bres de text per a les famílies 
associades per beneficiar-nos 
d’importants descomptes en 
l’adquisició dels mateixos. A 

més a més, amb la importància que suposa la seguretat dels 
nostres xiquets i xiquetes, hem instat a l’Ajuntament de Càr-
cer, a que s’hi plantege la conversió en zona de vianants, par-
cial o total, del tram del carrer pirotècnic Rafael Terol, per fer 
més segura l’entrada i eixida de l’escola per part de l’alumnat.

Només ens queda que desitjar-vos bones festes!

AMPA del
CEIP Pare Gumilla
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l’EIM CÀRCER

Estimats veïns i veïnes, 

Des de l’equip de pares i mares de l’EIM CÀR-
CER volem expressar el que hem sentit aquest 
any, ja que el “bitxet” estava més normalitzat. 

Hem estat molt contents ja que hem tornat a fer 
tota classe d’activitats dins i fora de l’escoleta, 
com abans fèiem i que tant hem disfrutat i gau-
dit. Donem les gràcies a tot l’equip de treball 
de l’escoleta per la seua dedicació i estima tan 
bolcada als nostres fills.

També agrair a l’Ajuntament de Càrcer per la 
implicació amb tot allò que hem necessitat, i per 
donar-los esmorzars tan saludables als nostres 
peques; esperem que res canvie aquest any. 

Aquest curs sabem que marcarà un abans i un 
després, però estem segurs que l’EIM CÀRCER 
ha deixat una empremta a les vostres vides, de 
la mateixa manera que vosaltres ho heu fet al cor 
de tots els vostres alumnes durant tots aquests 
anys de dedicació i treball. MOLTES GRÀCIES!!! 
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UN AÑO DE ACTIVIDAD
En el último libro de fiestas 
de septiembre de 2021, hi-
cimos público que el CLUB 
PUNTICOMA intentaba ser 
provechoso para todos, y 
desde aquel comentario has-
ta este nuevo libro de fiestas, 
el número de lectores ha ido 
creciendo, sin que nos haya-
mos preguntado si la razón 
era la pandemia, la necesi-
dad de cultivarse o el apre-
mio angustioso de un de-
venir de circunstancias, que 
empujan a la lectura para 
saber de otras vidas y otros 
mundos posibles.

Teniendo como referencia 
la Biblioteca Municipal Raúl 
Carbonell Sala, y a Silvia To-
rres, su valiosa bibliotecaria, 
en el presente año, hasta el 
momento de redactar esta 
entrega, hemos leído las si-
guientes novelas:

Son de mar, de nuestro no-
velista Manuel Vicent, naci-
do en Villavieja – Castellón.

Hemos leído El muchacho 

persa, una de las novelas 
históricas mejor documen-
tadas sobre el enigmático 
Alejandro Magno, de la que 
fue su autora Mary Renault.

Y así decidimos leer la te-
rrible historia neoyorqui-

na de Easton Ellis, titulada 
American Psyco, de triste 
fama por lo que en ella se 
nos narra.

En el invierno de 2022 
abordamos con mucho 
sentido del humor la no-
vela Wilt de Tom Sharp, di-
vertida y trepidante, y todo 
lo contrario del libro ante-
riormente citado de Ellis.

Regresamos a la lectura de 
los escritores hispanos de 
Centroamérica empezando 
por los cubanos, y aborda-
mos la novela de Alejo Car-
pentier titulada El siglo de 
las luces, novela de mucha 
información y de mucha 
verdad sobre la Revolución 
Francesa en El Caribe.

En el momento de redactar 

esta nota informativa de la 
actividad del club, estamos 
leyendo Hombres de maíz, la 
novela del guatemalteco Mi-
guel Ángel Asturias, Premio 
Nobel de Literatura de 1967.

La lectura es tan importan-
te en cada uno de nosotros, 
que debemos recordar la 
imposibilidad de ser autores 
sin antes haber leído mucho, 
y con ganas de mejorar ante 
las dificultades que nos pone 
la vida delante. Pero no es 
el único motivo; además la 
lectura nos aleja de los em-
pobrecedores chismes, de la 
mirada de reojo para ocupar 
nuestro tiempo con la crítica 
gratuita hacia el comporta-
miento ajeno, que se juzga 
con deterioro de la calidad 
humana, calidad que tanto 
fomenta la lectura. Gracias 
a todos los ciudadanos por 
estar pendientes de nuestras 
actividades, y desde PUNTI-
COMA os invitamos a uniros 
a nosotros para ser cada día 
un poco más humanos.

Club de Lectura
PUNTICOMA

éManuel Vicent.

éMary Renault.

éAlejo Carpentier.
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Ens enfrontem a uns anys 
plens d’alts i baixos i d’adap-
tació a causa de la situació 
que hem passat i que, per 
desgràcia, ens continua visi-
tant de tant en tant. Ens hem 
vist obligats a canviar molts 
dels nostres costums, i com 
molts altres, la Biblioteca Mu-
nicipal de Càrcer, ha hagut 
d’adaptar els seus serveis i 
instal·lacions, per tot això, ens 
trobem davant d’una nova 
era per a la nostra biblioteca.

Recordem que la biblioteca 
és un lloc d’estudi i de conser-
vació de llibres, però és molt 
més que això, és un lloc de 
reunió, de foment a la cultura, 
la imaginació i la creativitat, i 
més que res, a la lectura, amb 
la finalitat de trobar consol, 
descans, entreteniment, re-
flexió, inspiració i diversió en 
els llibres que conté.

Enguany hem tingut l’oportu-
nitat de fomentar la lectura, 
la creativitat i la cultura a tra-
vés de moltes i diverses acti-
vitats, tant per als més xico-
tets com per al públic adult. 
Sempre respectant les res-
triccions sanitàries pertinents 
i vetlant per la seguretat i el 
benestar dels usuaris.

Parlant de les activitats fetes 
per a públic adult, hem de 
nomenar el Club de Lectu-
ra PUNTICOMA encapçalat 
pel nostre autor local, Raúl 
Carbonell Sala; també hem 
gaudit de quatre projeccions 
documentals; sis presentaci-

ons de llibres, entre els quals 
es troben les dels nostres au-
tors locals: Dedicado a una 
estrella de Raúl Carbonell 
Sala, i El embrujo de Selene 
de Fani Aguilar Rubio; dos 
contacontes de les famoses 
narradores Almudena Fran-
cés i Eva Andújar; i per últim, 
com a novetat, al mes de fe-
brer vam fer el nostre primer 
Recital de Poesia a Càrcer, 
on es van recitar poemes de 
la mà de les poetesses Delia 
Climent, Marisol Moll, Ira-
ti Llorca, i en representació 
del nostre poble, el veí local 
Juan Alventosa Martínez.

Respecte a les activitats fe-
tes per als nostres menuts, 
comptem amb un bon gra-
pat de tallers i contacontes. 
Hem gaudit del contacon-
tes de Rebombori amb els 
seus monstres oblidats, una 
vesprada de jocs a la bibli-
oteca on fomentar l’enginy, 
i també, de tallers a Nadal. 
A banda, també hem dut a 
terme la realització de 15 ta-
llers, per part de “La Cultura 
Crítica”, sobre els valors de 
la perspectiva de gènere, la 
participació ciutadana, la co-
educació i la interculturalitat, 
fomentant el coneixement 
d’artistes rellevants com: 
Yayoi Kusama, Vincent van 
Gogh, Salvador Dalí, Frida 
Kahlo o Louise Bourgeois; 
i promovent la imaginació i 
la creativitat amb els tallers: 
grafisme creatiu, la llanterna 
màgica, cal·ligrafia medieval 

i les escriptures perdudes.

Per acabar, us convide a visitar 
la Biblioteca Municipal quan 
vulgueu, amb la intenció de 
descobrir noves històries en-
tre les seues prestatgeries, 
i gaudir d’un espai pensat i 
enfocat a servir a la societat i 
a Càrcer en particular. Encara 
n’hi ha mons per descobrir i 
moltes històries per compartir!

Ara sí, la Biblioteca Munici-
pal de Càrcer “Raúl Carbo-
nell Sala” us desitja unes bo-
níssimes festes!

Silvia Torres Fontecha
(Bibliotecària 2021-2022)

Biblioteca Municipal
de Càrcer
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Escoletes

Hola poble de Càrcer!

Un any més les xiquetes i 
els xiquets de l’escoleta ens 
dirigim a vosaltres a través 
d’aquest llibre de festes on 
ens agrada molt compartir la 
nostra experiència.

Aquest any ha sigut més 
relaxat amb el tema de les 
condicions sanitàries ja que 
les restriccions eren míni-
mes. Ja era hora de tornar 
ajuntar-nos amb normalitat i 
poder rebre alguna abraçada 
dels nostres benvolguts mo-
nitors i monitores; hem dit 
adeu a les mascaretes, i per 
fi ens podem veure uns als 
altres els nostres somriures. 

Acaba el curs lectiu i co-
mença l’estiu, i amb ell l’es-
coleta d’estiu, el lloc on ens 
encanta refrescar-nos, jugar, 
ballar, pintar, riure, gaudir, 
i realitzar un muntó de ma-
nualitats. 
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Este any hem sigut molts 
alumnes a les dos localitza-
cions, al col·legi i al polies-
portiu; un total 102 xiquets i 
xiquetes de Càrcer i d’altres 
poblacions de la contornada, 
a més d’altres xiquetes i xi-
quets que venen ací a passar 
l’estiu amb les seues iaies, 
iaios, ties i tios. 

Gràcies a la gestió munici-
pal, els alumnes de Càrcer 
hem tingut l’activitat subven-
cionada. Durant 5 setmanes 
hem disfrutat d’una progra-
mació didàctica molt diver-
tida: un viatge a Aquopolis; 
hem realitzat tallers didàc-
tics; hem vist una pel·lícula...; 
les setmanes ens han passat 
volant...

Des de l’equip de monitores 
i monitors, la coordinació de 
l’Escoleta d’Estiu i l’Ajunta-
ment de Càrcer, volem donar 
les gràcies a les famílies per 
confiar amb nosaltres. 

Bones Festes Patronals! 
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A principis de l’any 2000, el 
pare Alexandre, amb motiu de 
la campanya d’Infància Mis-
sionera, va contar la següent 
història real que enguany vo-
lem compartir amb vosaltres, 
veïns i veïnes de Càrcer. 

En la missió de Santa Maria, 
el pare Alexandre estava pre-
parant els catecúmens que 
s’anaven a batejar en la nit 
de la Vigília Pasqual. 

Per un instant es va fixar en 
una de les persones, Violeta. 
Estava trista i la inquietud el 
va portar a preguntar:  -Vio-
leta, que et passa?. Que no 
vols batejar-te ara? 

Ella va contestar: -Sí, sí que 
vull, però no li trobe sentit 
que em bategeu i que no esti-
ga casada amb el meu marit... 

El pare Alexandre li va con-
testar: -Vols que, en una ce-
lebració apart, i en un mateix 
acte et batege i vos caseu 
per l’església, Elias i tu? Ella 
va respondre que sí. 

En aquella època, Violeta i 
Elias vivien molt lluny de la 
missió de Santa Maria, i el 
pare Alexandre, se’n va fer 
càrrec i els va prometre que, 
amb la vella furgoneta, aniria 
a per ells el dia de la boda. 
Per aquells camins solitaris i 
pedregosos va arribar el pare 
Alexandre al lloc de trobada. 
Estaven sols i ràpidament 
s’adonà que Violeta anava 
descalça. Per això, encuri-
osit, li va preguntar; -Com 
és que hui, el dia de la teua 
boda no portes sabates? La 
resposta va ser simple: -És 
que no en tinc. 

En arribar a la missió, el pare 
Alexandre li va aconseguir 
unes gastades sabates, que li 
venien una mica grans, d’una 
de les germanes de les Filles 
del Calvari, congregació re-
ligiosa catòlica que fan una 
gran tasca assistencial i hu-
manitària en Zimbabwe. 

Ja en l’església, el pare Ale-
xandre li va posar un gran vel 
blanc, que Violeta amb un 
lleu somriure, va portar du-
rant la cerimònia, en la qual 
van rebre el sagrament del 
bateig i el del matrimoni. 

En acabar, els va convidar a 
un té i unes torradetes amb 
melmelada, poca cosa, que el 
nou matrimoni va agrair i on 
li van confessar que feia dos 
dies que no menjaven res. 

El pare Alexandre va tancar 
el relat d’un fet real amb esta 

reflexió: -Una núvia que es 
casa sense sabates, perquè 
no en té i, en dejuni, perquè 
no té res a menjar. 

Esta breu història que heu 
llegit ens va permetre, a al-
guns membres del Grup, fer-
los un gran regal de boda, en 
forma de diners, perquè es 
compraren el que volgueren, 
o el que necessitaren. Elias i 
Violeta, aconsellats pel pare 
Alexandre, van gastar aquells 
diners en l’adquisició de dos 
cabres. I, sobretot, va possi-
bilitar conèixer-los personal-
ment en el viatge que vam 
fer l’any 2004 i, més encara, 
ajudar-los amb les seues ne-
cessitats familiars. 

Nosaltres continuem des 
d’aleshores l’estela iniciada 
pel pare Alexandre. Ara es-
tem col·laborant en la cons-
trucció d’un internat per a 
xics (el de xiques ja l’hem 
acabat) a l’institut de Nechis-
hala. Necessaris els dos, per 
l’enorme distància des del 
poblat on viuen fins al centre 
educatiu, que han de fer a 
peu per la carència absoluta 
de mitjans de transport. 

Que esta història de Viole-
ta i Elias, uns amics de Zim-
babwe, ens invite a col·labo-
rar amb allò que podem fer 
pels altres i així fem realitat 
aquell proverbi africà que 
tan li agradava a Enrique:   
-Un poble xicotet, amb gent 
xicoteta, fent coses xicote-
tes, pot canviar el món.

Grup de Solidaritat amb el Tercer 
Món Pare Alexandre Alapont

Història de Violeta i Elias Ncube, uns amics de Zimbabwe
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50 Aniversari
(1972-2022)

És un privilegi per a la quinta del 72 poder dirigir-nos 
al poble de Càrcer, ja que aquest any ens ha tocat 
cumplir 50 anyets. 

Ens sentim de categoria i des de aquest xicotet text 
volem desitjar-vos que s’ho passeu el millor possi-
ble, així que disfruteu de les festes i ens trobem d’ací 
50 anys més.
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Vinguem de dos anys molt di-
fícils on una pandèmia mun-
dial ha canviat les nostres 
vides. Tot i que res és com-
parable, nosaltres vam nàixer 
en un any molt difícil per a 
Càrcer, on “la riuada del 82” 
també va marcar un abans i 
un després... Però vam saber 
superar les dificultats i seguir 
creixent com a poble, com de 
segur ara tornarem a fer.

La quinta del 82 som una 
quinta diversa i unida i ens 
fa molt feliços seguir sumant 
anys junts. Aquest any tor-
nem a celebrar les festes del 
nostre poble i ens tornem a 
abraçar amb més ganes que 
mai. Ni “la pantanà” ni la 
pandèmia podran aturar les 
ganes de seguir celebrant la 
vida juntes i junts.

Bones festes a tots i totes! 

En record a la nostra quinta 
Sandra Giménez Santos.

Aquest any la quinta del 82, la de “la pantanà de Tous”, “la 
del Mundial de Naranjito”, la de jugar al carrer fins a fer-se de 
nit, la de l’any en què el nostre país es va obrir a la modernitat, 
¡complim 40 anys!

40 Aniversari
(1982-2022)
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Com tots ja sabeu, Càritas 
Càrcer és un grup de volun-
taris i voluntàries que en nom 
de la nostra comunitat parro-
quial intenta exercir la caritat 
a través de diferents accions, 
l’objectiu de les quals és es-
tar sempre prop d’aquells 
que ens necessiten.

Com que en aquests mo-
ments la presència de Càri-
tas en la nostra societat ha 
adquirit un paper molt relle-
vant per l’augment del nom-
bre de persones vulnerables 
i amb risc d’exclusió social, 
Càritas diocesana de Valèn-
cia ens demana una major 
concreció i programació de 
totes les nostres activitats, 
és a dir, necessitem de no-
ves eines, sobretot, tecno-
lògiques, per a donar una 
resposta amplia i eficient da-
vant els nous reptes socials.

Amb eixa finalitat, alguns 
membres de Càritas Càrcer 
hem participat en cursos 
de formació d’estrangeria i 
de noves tecnologies de la 
informació, així mateix ens 
hem coordinat i canviat im-
pressions amb altres Càritas 
de la vicaria. D’altra banda, 
continuem col·laborant amb 
els serveis socials locals, ges-
tionant la recollida de roba i 
assistint a famílies amb pro-
blemes puntuals.

A més de tot açò, a nivell lo-
cal, volem desenvolupar altres 
camps, com en són l’acom-
panyament de persones que 
viuen soles i, el no menys im-
portant, d’oració, d’animació i 
de sensibilització.

Per a finalitzar, cal mencionar 
la impotència del grup per 
no haver pogut dur a terme 

l’últim dels nostres projectes: 
acollir a una família ucraïnesa 
a la nostra localitat. El naufra-
gi d’aquest propòsit ha estat 
el no trobar un habitatge per 
a aquests refugiats als pobles 
de Càrcer i Cotes. Aleshores, 
aprofitem aquesta pàgina 
per donar a conèixer el pro-
blema i reclamem la vostra 
col·laboració en la recerca 
d’un lloc digne per a aquest 
grup de persones mentre 
dure la guerra, amb la con-
fiança que la responsabilitat 
de conservació i despeses 
de l’espai (lloguer, llum, ai-
gua...) estarien assumides 
per Càrites amb el suport de 
l’Ajuntament de Càrcer.

Molts ànims per als festers 
en la gestió d’unes festes ja 
normalitzades, on l’alegria i 
la participació sigui la carac-
terística principal.

Càritas Càrcer

Contagiem-nos de solidaritat
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Club Deportiu
Petanca La Vall

Després d’un any, estem ací per a fer un poc 
d’història del nostre club.

Començarem el 13 de juny d’aquest any passat 
i durant aquest any hem celebrat el I Open La 
Vall, on la participació per a ser novels estigué 
molt bé, sent una manera de donar-nos a conèi-
xer. Hem celebrat un torneig en benefici dels 
afectats per la guerra d’Ucraïna, amb molt bona 
resposta per part de les poblacions de la Vall.

Volem agrair a les veïnes i veïns la seua par-
ticipació en les rifes i loteries que fem. Tenim 
unes pistes – alquilades – en la població d’Al-

càntera de Xúquer, on totes les vesprades ens 
entrenem i juguem algunes partides.

Des d’ací volem que vingueu a veure-nos ju-
gar, i per què no? a participar, i si vos agrada, 
unir-vos a nosaltres.

Este mes de juny, després de celebrar el Ani-
versari del Club, comença la lliga de la Fede-
ració en les nostres pistes. Som 16 federats els 
que participem.

Als veïns i veïnes, volem desitjar-vos bones festes.

La Junta del Club Deportiu Petanca la Vall.
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Catequesi
Primera Comunió

El dia 19 de juny, onze xi-
quets i xiquetes van rebre Je-
sús per primera vegada. Tots 
ells esperaven el moment 
amb molta il·lusió.

Jesús va entrar dins seu, li pre-
pararen una magnífica casa 
per poder parlar de les ale-
gries i preocupacions. Ara se 
senten estimats per Ell i saben 
també com estimar-lo. Ell és el 
millor amic, i sempre estarà en 
el cor de cadascun d’ells, així 
com de totes les persones que 
vullguen acollir-lo. 

Bones Festes Patronals plenes 
d’alegria, de festa, de celebra-
cions, d’harmonia i, sobretot, 
de Déu.

HORARI CATEQUESI CURS 2022-2023 
1r curs: dilluns, de 18:30h a 19:30h.
2n curs: dimarts, de 17:30h a 18:30h.
3r curs: dimecres, de 17:30h a 18:30h.
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Homenatge a
Enric Bono Crespo

El dia 7 d’abril d’aquest any, es va realitzar un acte d’home-
natge a Enric Bono Crespo i es va inaugurar el carrer que 
porta el seu nom.

L’acte va ser presentat per Jesús Tierraseca Rodríguez, 
regidor de l’ajuntament, que va donar pas al director de 
l’escola, Gaspar Linares Lluch, qui va recordar la seua tra-
jectòria com a docent i company.

A continuació, Magda Perucho Pardo, presidenta del Grup 
de Solidaritat amb el Tercer Món i una gran amiga d’Enric, 
va explicar com aquest va contactar amb el missioner Ale-
xandre Alapont, fet que va donar origen a l’associació. I 
més tard, va fer un repàs de la llavor tan important d’aques-
ta i de tot el que s’ha aconseguit al llarg del temps.
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Després, Magda Perucho Pardo va 
donar pas a Josep Millo Vallés, amic 
des de la infància d’Enric, qui va ex-
plicar quines eren les inquietuds lite-
ràries de la seua etapa de joventut i 
va finalitzar la seua intervenció amb la 
lectura d’un poema escrit per l’home-
natjat.

Seguidament, Gema Vaño Guarner, 
representant a la família, va llegir una 
altra poesia d’Enric Bono Crespo i va 
cantar la cançó “Roses Blanques”, 
adaptació d’un poema també d’Enric.

En penúltim lloc, Vicente Miguel Juan 
Dasí, company i amic d’Enric, Pere 
Carrascal Monar, director de l’escola 
de música, i Isabel Barberà Hernán-
dez, directora del cor i amiga de la 
família, van tocar i cantar la cançó 
d’Imagine dels Beatles amb una lle-
tra creada per Vicente Miguel per a 
l’homenatge. A més a més, Vicen-
te Miguel Juan Dasí i Isabel Barberá 
Hernández van tocar i interpretar la 
cançó ‘Cerca de ti señor’.

Per a concloure l’acte, l’alcalde Pepe 
Botella Pardo va dedicar unes parau-
les a Enric Bono Crespo i va cridar, a la 
seua dona, Ángela Sancho Moragues 
i tots dos van descórrer la cortina amb 
el nom del carrer.

La família vol agrair de tot cor l’home-
natge i la inauguració del carrer que 
porta el seu nom, a les autoritats de 
l’Ajuntament de Càrcer, a les perso-
nes que van participar a l’acte, i als 
veïns i veïnes que van acudir. Grà-
cies a aquest acte, quan passegem 
per aquest carrer podrem recordar-lo 
sempre. 

Els anys m’han deixat en aquesta vall
per poder olorar i tastar aquest vent
que vomita perfums de taronja
on abans vivien l’olivera i el romer.
Mai tindre ja força per deixar-la
Quan les arrels siguen mortes, jo moriré.
Conec massa els costums d’ocells i plantes
i he deprés a estimar els tarongers.
Tinc dos nets, filles i una esposa,
alguns bancals on crec que perd diners,
els amics llauradors es rebel·len
però callen, poden, abonen i esperen fidels.
Més enllà, Matamons em vigila i em besa
i m’apropa a l’Alcúdia de quan era xiquet,
ell em parla del carrer Nou on vivia
i em dibuixa cases, llàgrimes i sentiments.
Per la nit quan dormite enmig dels somnis
es barregen les flors del pensament.
Estic enmig de dues llàgrimes secretes
que m’arrosseguen i em deixen indefens.
He estimat les dues vessants de la meua vida,
les dues m’han donat el que sóc i el que seré.
L’Alcúdia em va regalar la vida
a Càrcer un dia de pluja els ulls tancaré. 

Alcúdia-Càrcer
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La troballa d’un forn de calç al 
Barranc del Montot (Sellent).

Presentació i anotacions sobre l’estructura
i el seu entorn geogràfic.

per Dario Pérez Vidal

n No fa massa temps que en un article 
d’aquestes mateixes característiques presen-
tàvem un breu estudi i posada en valor de 
dos forns de calç (o molt probablement d’al-
geps) que es trobaven localitzats en la Pedre-
ra del Petit. En aquella ocasió les estructures 
anteriorment esmentades foren documenta-
des de manera premeditada i més o menys 
conscienciosa però, ara, presentàrem un breu 
escrit que no deixarà de parlar d’una grata i 
sobtada sorpresa que va tenir lloc en una jor-
nada d’exploració de les zones pròximes al 
tan paradigmàtic per a nosaltres Montot.

Aquesta zona muntanyenca pròxima als nos-
tres termes municipals amaga encara hui 
moltes incògnites i moltes sorpreses. La prò-
pia fisonomia del terreny, basat en llomes poc 
pronunciades, barrancs i petites cavitats que 
s’obrin en la roca natural combinant la poca 
tradició investigadora donada als nostres po-
bles, facilita un camp inexplorat en quant a 
allò patrimonial i arqueològic es refereix.

A les següents línies esmentarem una nova 
troballa, aparentment desconeguda i oblida-
da, que s’ubica en una d’aquestes zones mar-
ginals del nostre territori i que posa en mani-
fest d’una banda, la poca atenció que reben 
aquestes estructures industrials tan carac-
terístiques de la cultura valenciana, i d’altra 
banda i com dèiem, la necessitat d’abordar 
un estudi que siga capaç d’integrar els forns 
de calç en un treball històric i arquitectònic 
més minuciós.

Entorn geogràfic:
El Barranc del Montot (al terme de Sellent)1, 
junt a altres barrancs pròxims com el del Fleix, 
de la Garrofera i de l’Escaló, discorre en di-
recció SO-NE per les faldes dels promontoris 
i llomes que es generen als peus del Montot2 

(del qui rep el nom), encapsat entre la Penya 
de la Mel i la Mona.

L’entorn ecològic és el que cabria esperar a la 
zona, un bosc baix mediterrani amb arbusts 
i matolls com carrasques, romers, timoners, 
espart, etc., amb una quasi total absència 
d’arbres, excepte en alguns punts en els que 
localitzem poques garroferes i alguna figue-
ra, sobretot en els trams de captació d’aigua 
i humitat ja dins del barranc on creixen també 
herbàcies i altra vegetació pròpia de les zo-
nes de ribera.

Descripció i estudi estructural:
Es tracta d’una estructura de planta circular 
però de projecció cilíndrica i remat de volta, 
tot i que en aquest cas no s’ha conservat pre-
senta amb un relatiu bon estat de conserva-
ció. De fàbrica regular composta per pedres 
calcàries locals travades amb morter resistent 
al foc, deixant una imatge de “juntes pres-

1 En alguns suports cartogràfics apareix resse-
nyat també com “Barranco de la Hoya”. 

2 A 417 m.s.n.m.
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ses”. L’altura màxima conservada és 1,65 me-
tres (aproximadament) mentre que el diàme-
tre màxim conservat és de 2,5 metres, sent 
per tant un forn de petites dimensions. En 
la base presenta un va que es tractaria de la 
boca del forn o porta d’entrada a la cambra 
de combustió, l’obertura superior és de 1,1 
metres mentre la inferior és de 0,85 metres. 
El col·lapse de la part superior de l’estructura 
encara hui és visible dintre de l’interior de la 
mateixa en forma d’enderroc.

És de ressenyar el magnífic estat de conserva-
ció de l’estructura que en gran part del seu re-
corregut longitudinal permet visualitzar l’acció 
del foc usat per a calcinar les pedres elegides. 
Allò anterior es cristal·litza gràcies a les em-
premtes de rubefacció (acció de cremació del 
foc) i calcificació (tant de les pròpies pedres 
com de l’argamassa de la que es compon l’es-
tructura) que podem advertir en la superfície 
interior del mur perimetral del forn.

A més i com moltes vegades ho corrobora 

éFigura1.- Vistes de l’entorn geogràfic.

éFigura 2.- Vista de mapa satèl·lit de la ubicació del forn. Font: Visor Cartogràfic de 
l’Institut Cartogràfic Valencià.
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éFigura3.- Vista zenital de l’estructura documentada.

éFigura 4.- Detall de la fàbrica del mur perimetral (Esquerra) i porta d’accés a la cambra de 
combustió des de l’interior (Dreta).

êFigura 5.- Detall de la rubefacció i calcificació de l’interior de la cambra de combustió.
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l’arqueologia, en aquestes zones de tre-
ball i producció industrial, l’activitat hu-
mana deixa la seua petjada en forma de 
restes materials, en aquest cas ceràmiques 
(Figura 6). En un radi d’uns 5/6 metres 
aproximadament advertim en superfície 
distintes concentracions de materials de 
pastes ben depurades i tonalitats clares 
que conjuntament amb la poca informació 
que atorguen les seues característiques 
morfotipològiques ens remeten a mate-
rials contemporanis, això és, objectes els 
quals evidenciarien cronologies compre-
ses entre els s. XVIII i el XX.

Conclusions
El total aïllament de l’estructura i la mancan-
ça d’arbres que facilitaren l’accés a la fusta, 
matèria primera indispensable per a la cal-
cinació de la pedra calcària, ens fa imaginar 
tot un munt d’escenaris en els quals va im-
mergir-se el forn, encara que allò més pro-
bable és que fou una estructura que obraria 
durant un període de temps relativament 
curt i que va acabar per perdre la seua fun-
ció fins entrar en dessús. El difícil accés al 
lloc, ja que no existeixen més camins o sen-
des que el que suposaria el propi barranc 
i l’orografia del terreny avalen una hipòtesi 
com l’anterior. El fet que s’acompanye amb 
materials ceràmics parla també d’una ocupa-
ció i ús esporàdic, i les cronologies que els 

fragments informes atorguen poden fer re-
muntar no més lluny de finals del segle XIX. 
L’eclosió d’aquestes estructures fou popular 
en la nostra regió sobretot a partir del segon 
terç del segle XX quan va generalitzar-se de 
forma global l’ús de la cal i l’algeps com a 
materials constructius, no obstant podem 
rastrejar aquestes estructures des de pràcti-
cament el segle XIX; per tant, el ventall cro-
nològic que significarien els dos segles en 
els quals va poder construir-se, emprar-se i 
abandonar-se el forn és relativament gran, i 
per extensió, relativament imprecís.

Sens dubte la memòria oral en aquesta ocasió 
seria una aliada perfecta per a complemen-
tar un estudi aproximatiu de la mateixa tal i 
com hem fet en altres ocasions. No obstant 
aquest estadi haurà d’esperar a que l’estat de 
la investigació general envers els forns de cal 
aconseguisca un grau de maduresa major, fet 
que esperem acomplir pròximament en mes 
estudis sobre la indústria de la calç i de les 
estructures encarregades de transformar-la.
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éFigura 6.- Fragments de materials ceràmics visibles en superfície de les zones pròximes al forn.
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Imagen de nuestra patrona
la Virgen de Gracia

per Antonio Ribelles

n Uno de los acontecimientos más desta-
cados de las Fiestas Patronales del año 1947 
fue la bendición de la nueva imagen de la 
Virgen de Gracia, nuestra Patrona, la que te-
nemos en la actualidad, que fue costeada, 
por suscripción popular por el vecindario.

Con motivo de la visita a los pueblos del ar-
ciprestazgo de Alberique, de la imagen de 
la Santísima Virgen de Fátima, y después de 
tener en cada pueblo la Santa Misión, se ce-
lebró en Alberique el Congreso Eucarístico 
Mariano, con asistencia de todos los pueblos 
del arciprestazgo, que con sus imágenes de 
la Santísima Virgen, bajo distintas advocacio-
nes, y una de cada pueblo, se congregaron 
en la plaza de San Lorenzo.

Cárcer no debía ser menos y allí estaba con 
la imagen de su Patrona la Virgen de Gra-
cia, que a pesar de su peso, fue llevada a 
hombros por un grupo de fieles, saliendo de 
Càrcer por Alcántara, Benegida, puente de 
Gavarda, hasta la carretera Real, por donde 
llegaron a Alberique, donde a la entrada del 
pueblo, le esperaban gran multitud de carce-
renses, que ya habían llegado por medio de 
autobuses, con grandes vitores y aplausos a 
su Patrona, sin quitar el valor de este grupo 
de personas, que no tuvieron miedo al largo 
recorrido a pie. Esto fue en el año 1950.

Con motivo de la riada de 1982, del día 20 
de octubre, el día 7 de diciembre a las 22 
horas, salió la imagen de la Virgen de Gracia 
junto con la del Santísimo Cristo de la Ago-

nía, recorriendo todas las calles del pueblo, 
sumándose a ellos todo el pueblo en gene-
ral, con gran pesar y silencio.

En el año 1997, al cumplirse el 50 aniversario 
de la bendición de la imagen de la Virgen de 
Gracia, el cura párroco D. José Luis Llopis, 
nos animó a todos los vecinos a celebrarlo. 
Y así se hizo. Se engalanaron todas las calles. 
La imagen de la Virgen de Gracia, las visitó, 
pernoctando cada noche en una casa. Los 
vecinos se reunieron para celebrar y compar-
tirlo con una cena en medio de la calle, con 
mucho cariño y alegría.

El día 14 de junio del año 2007 fue coronada 
la imagen de la Virgen de Gracia, por monse-
ñor D. Agustín García Gascó, como PATRO-
NA DE SUS GENTES, con la confianza de 
que este acontecimiento fortalezca la Fe de 
los hijos de Cárcer.

La Virgen de Gracia, unos días antes de ser 
coronada, acompañada en romería, fue lleva-
da al cementerio, donde el Sr. Cura D. José 
Ramón Moreno celebró la Santa Misa.

Hay que recordar a los sacerdotes que estu-
vieron al servicio de la Parroquia, y estuvie-
ron celebrando cada uno la Santa Misa en 
diferentes calles del pueblo, días antes de la 
coronación.

Miguel Villalba, José Estellés, José Luis Llo-
pis, Guillermo Carrasco, José Ramón More-
no y el hijo del pueblo, Engracio Bataller, a 
todos muchas gracias con un fuerte abrazo.
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éCoronación de la Virgen de Gracia por monseñor D. Agustín García Gascó. Año 2007.
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1. Visita de la Santísima 
Virgen de Fátima al 
municipio de Cárcer.          
Año 1947. Arxiu Municipal 
Fotogràfic de Càrcer.
2. La calle Baronía               
engalanada con motivo 
de la visita de la Santísima 
Virgen de Fátima. Año 1947. 
Arxiu Municipal Fotogràfic 
de Càrcer.
3, 4 y 5. Peregrinación de 
los vecinos de Cárcer a 
Alberique con motivo de la 
celebración del Congreso 
Eucarístico Mariano. Año 
1950. Arxiu Municipal       
Fotogràfic de Càrcer.
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6 y 7. Celebración del 50 
aniversario de la bendición 
de la imagen de la Virgen 
de Gracia. Año 1997 Arxiu 
Municipal Fotogràfic de 
Càrcer.
8, 9 y 10. Celebración de 
la coronación de la Virgen 
de Gracia. Año 2007 Arxiu 
Municipal Fotogràfic de 
Càrcer.

9

10

6

7

8



108

Col·laboracions

festes patronals
   ÀRCERC 2 0 2 2

La vall que envolta Càrcer:
abast i nom de la subcomarca (I).

per Jordi Cassany-Bates, 2022

n 1. Introducció
Al voltant del poble valencià de Càrcer, els rius 
Xúquer i Sellent així com múltiples barrancs 
col·laboren en l’erosió d’esta part oriental del 
massís del Caroig i creen una gran vall oberta 
cap a l’est. Esta vall és l’inici d’una enorme 
plana al·luvial on l’aigua, que va reunint-se en 
el Xúquer, presenta un curs lent i sinuós fins 
a desembocar en el mar Mediterrani. La fèrtil 
plana de què parlem, densament poblada, és 
una comarca natural del País Valencià, ano-
menada La Ribera (o, més precisament, La 
Ribera del Xúquer); i una de les seues subco-
marques és, precisament, la nostra vall. Però 
on comença i on acaba esta? I com cal dir-li? 

Tindre dificultats per a definir un accident 
geogràfic és perfectament normal. Les ca-
tegories (per exemple, el concepte ‘vall’) i 
les classificacions que els humans usem per 
a comprendre i descriure l’univers són ne-
cessàries per a la nostra limitada ment; però 
simplifiquen la realitat, que és freqüentment 
complexa i contínua. Fins i tot els límits ge-
ogràfics i la denominació de les comarques 
valencianes presenten problemes; i açò és un 
dels motius pels quals les Corts encara no han 
aprovat la llei que hauria de determinar la “di-
visió comarcal” del territori valencià, una nor-
ma prevista en el nostre Estatut d’Autonomia 
(article 65), que enguany complix 40 anys ja. 

A pesar d’eixes dificultats, una anàlisi va-
lorativa feta de manera raonada i tenint en 
compte què n’han dit els especialistes i què 
opina i diu la societat pot aportar claredat 
a la qüestió. Eixe és el nostre objectiu en el 
present treball, que té la intenció última de 
contribuir a la cohesió dels habitants i pobles 
d’esta exuberant subcomarca.

En primer lloc tractarem la qüestió geo-
gràfica; i després la qüestió lingüística. No 
obstant, per no allargar massa este article, 
enguany aclarirem on comença la vall; i en fu-
tures entregues del treball tractarem d’aclarir 

on acaba i com es diu. Comencem el viatge!

2. Una subcomarca de la Ribera del Xúquer
Abans de tot, convé aclarir com s’organitza 
la comarca natural de la qual forma part la 
vall. I ho farem, fàcilment, consultant el ca-
tàleg d’una exposició que la Universitat de 
València dedicà a la Ribera del Xúquer (s’ex-
posà, entre altres llocs, en Sumacàrcer) i que 
precisament tenia per objectiu, en paraules 
del rector i vicerector de la institució, “do-
nar a conèixer la seua labor investigadora” 
(Morcillo i Hermosilla 2016: 8). És, per tant, 
una font d’informació ben fiable. De fet, en la 
preparació de mostra col·laboraren “prop de 
quaranta professors de la pròpia Universitat, 
pertanyents a molt diverses disciplines i àre-
es de coneixement [...1] així com tècnics de la 
Generalitat Valenciana, especialistes d’altres 
institucions acadèmiques i professionals de 
prestigi.” (ibídem 8-9).

En esta publicació acadèmica, els professors 
de geografia Juan Piqueras i Joan Carles 
Membrado, encarregats de tractar “La com-
plexitat comarcal de la Ribera del Xúquer” 
(pàg. 76), noten que si bé se sol distingir en-
tre una Ribera Alta (amb capital en Alzira) i 
una Ribera Baixa (amb capital en Sueca), les 
diferències d’altitud entre les dos “són qua-
si imperceptibles” i juntes constituïxen “una 
mateixa plana al·luvial”; per això, “[a]lguns 
intel·lectuals pensen que caldria parlar d’una 
única Ribera del Xúquer, i prou”2.

1  “(història, història de l’art, arqueologia, geo-
grafia, didàctica, filologia, ciències de la comunicació, 
sociologia, economia, direcció d’empreses, biologia, 
ecologia, zoologia, botànica, química, medicina, medi 
ambient, astronomia, entre d’altres)”

2  Eixe és, de fet, el criteri seguit per l’exposició, 
com mostra el seu títol (La Universitat de València i els 
seus entorns comarcals: La Ribera del Xúquer) i el seu 
índex: dels trenta-sis panells, solament quatre porten 
en el seu títol Ribera Alta o Ribera Baixa.
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Els autors consideren “més raonable des del 
punt de vista geogràfic” distingir tres subco-
marques que presenten “una certa persona-
litat” en comparació amb l’àrea central de la 
Ribera: “la vall dels Alcalans, formada pels po-
bles de la vall del Magre [...]; la vall de Càrcer, 
envoltada per la serra del Cavalló, al nord, i per 
la de Santa Anna i el Castellet, al sud [...]; i Cas-
telló i les Ènoves, subcomarca al voltant del riu 
Albaida [...].” Estes tres subcomarques, totes 
situades en la Ribera Alta, són, a més, “àrees 
perifèriques o frontereres” que experimenten 
“l’atracció de ciutats no riberenques” (València 
en el primer cas i Xàtiva en els altres dos); això, 
de fet, “podria fer qüestionable l’actual deli-
mitació comarcal, encara que només siga en 
l’aspecte purament funcional.” (ib.)

També Joan Català i Vicent Sanchis, en l’ex-
tens treball que dediquen a la subcomarca 
de Castelló i les Énoves (2011), diferencien, 
com fan altres “autors”, quatre subcomar-
ques dins de l’“extensa i variada” comarca 
de la Ribera Alta del Xúquer; ho fan per a 
estudiar “millor” l’aspecte historicogeogràfic 
que els ocupa: al nord “la Vall dels Alcalans o 
Vall del Magre”; al centre “la Ribera pròpia-
ment dita o Ribera Mitjana o Ribera Central”; 
al sud-oest “la Vall de Càrcer o Vallfarta”; i 
al sud-est “una subcomarca que abans deien 
Castelló i les Énoves” (op. cit. 11). Actual-
ment, esta última és anomenada també Baix 
Albaida, per la Viquipèdia.

3. Abast de la vall que envolta Càrcer
Havent determinat que la vall que envolta Càr-
cer és una de les quatre subcomarques de la 
Ribera del Xúquer (o de la seua part alta), ara 
toca ja aclarir els seus límits i quins pobles in-
clou. I començarem consultant la definició que 
de vall dona el diccionari (DNV3) de l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua, que és la insti-
tució de la Generalitat Valenciana encarregada 
de determinar la normativa oficial del valencià:

vall
f. GEOL. Depressió allargada i relati-
vament ampla, definida per la conver-
gència de dos vessants i recorreguda, 
generalment, per un curs d’aigua.

3 www.avl.gva.es/lexicval/

3.1. Tous?
Si comparem ara eixa definició amb el mapa 
de la nostra zona, en la imatge 1 adjunta, sem-
bla que la part que més s’ajusta a la definició 
de vall, a una vall prototípica, és la depressió 
allargada que el riu Xúquer ha cavat entre la 
serra del Castellet i la serra del Cavalló, des 
d’almenys Sumacàrcer fins a Antella. Ara bé, 
observem que es tracta d’una depressió crei-
xentment ampla –mentre la definició diu “re-
lativament ampla”–; i això planteja el dubte 
d’on comença eixe vall: en forma part la zona 
de la presa de Tous, on abans estava eixe po-
ble, riu amunt de Sumacàrcer?

Vejam quina és la situació aigües amunt de Su-
macàrcer. Segons explica el professor Mem-
brado en un interessantíssim estudi sobre la 
toponímia dels municipis valencians travessats 
pel Xúquer (2012), quan este riu entra en ter-
ritori valencià, primer discorre per “la estrec-
ha vega de Jalance-Cofrentes”; després “se 
encaja a través del macizo del Caroig por un 
profundo y angosto cañón”, que forma una 
“subcomarca natural”4; i “no abandona dicho 
cañón hasta Sumacàrcer”, on porta el seu ca-
bal màxim i “empieza a ensanchar sus orillas 
dando lugar al valle de Càrcer, y al enorme 
llano aluvial de la Ribera del Xúquer”.

Però es referix Membrado a Sumacàrcer pròpi-
ament o al seu terme (amb la qual cosa la vall 
començaria abans)? Segons el Mapa geològic 
de la Comunitat Valencina de l’Institut Carto-
gràfic Valencià (ICV)5, el tipus de sol que hi ha 
entre els pobles de Sumacàrcer i d’Antella (di-
pòsits de fons de vall o rambla) és el mateix 
que hi ha també aigües amunt, a partir d’on 
desaigua el barranc del Malet (poc després del 
pantà de Tous). Per tant, la vall comença ací.

És també el punt on canvia el paisatge, se-
gons mostra el mapa que el professor de ge-

4  Segons Membrado (2012), eixa subcomarca 
natural, que ell anomena “Gargantas del Júcar”, està 
formada per quatre municipis adscrits –curiosament– a 
quatre comarques distintes: Cortes de Pallars (Vall de 
Cofrents), Millars (Canal de Navarrés), Dosaigües (Foia 
de Bunyol) i Tous (Ribera Alta). En valencià veig que 
s’usa congost del Xúquer (Iranzo 2016: 72) i gorges del 
Xúquer (Membrado 2013: 53).

5  Descarregable ací: https://icv.gva.es/va/
col-leccio-autonomica
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ografia Emilio Iranzo aporta a l’exposició de 
què parlàvem adés (2016: 73). En la part del 
terme de Tous que pertany a la conca del Xú-
quer domina absolutament el paisatge fores-
tal (arbustiu) mentres després del barranc del 
Malet domina, vora el riu, el paisatge agríco-
la (regadiu de cítrics i altres cultius).

Ara bé, cal dir que entre eixe punt i el poble de 
Sumacàrcer observem una àrea de transició en 
la imatge de satèl·lit de l’ICV6 i el mapa topo-
gràfic Iberpix de l’Institut Geogràfic Nacional 
(IGN)7. En el tram indicat, la vall del Xúquer és 
encara estreta i les zones de cultiu no s’inter-
rompen però són xicotetes, es troben en gene-
ral a un costat o a l’altre del riu solament i, en 
part, en la falda de les serres. És a l’altura de 
Sumacàrcer on la vall “s’obri a la plana en for-
ma de ventall al·luvial” (Membrado 2013: 53).

Finalment, és interessant mencionar que de 
Tous a Sumacàrcer també canvia(va) l’eco-

6  https://visor.gva.es/visor/ (seleccionar l’opció 
“Imatge”)

7  www.ign.es/iberpix/visor/

nomia, tradicionalment depenent del medi. 
Segons l’estudi de Miguel Gómez sobre cas-
tells andalusins, de resultes que “el valle de 
Tous” és “eminentemente montañoso” i en 
ell solament es podien aprofitar per al cultiu 
“algunos pequeños espacios que se dedica-
ban a huertas, como en Tous y Terrabona” 
(una alqueria andalusina que hi havia a prop 
de Tous, riu amunt), els habitants (almenys 
fins a l’expulsió dels moriscs en 1609, que 
és l’etapa que estudia l’autor) “se dedicaban 
mayormente a la ganadería y aprovechaban 
los recursos que les ofrecía la montaña y su 
entorno. […] Por tanto, la economía […] era 
de subsistencia” (2017: 256). Una economia 
molt distinta a la de la Ribera.

Per tot, podem dir que l’antic poble de Tous 
(i l’actual presa homònima) forma part del 
Congost del Xúquer8 i no de la nostra vall ri-
berenca, a pesar de la connexió entre les dos 
subcomarques.

8  Membrado ens diu que les gorges del Xú-
quer estan hui en part inundades per l’embassament 
de Tous (2013: 53).

éImatge 1 (Membrado 2013).
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3.2. Estubeny?
Segons Català i Sanchis (2011: 11), en la 
subcomarca o “demarcació” de “la Vall de 
Càrcer o Vallfarta [...] potser també caldria in-
cloure Estubeny, situat a la conca del riu de 
Sellent”. Este curs d’aigua és, com hem dit 
a l’inici, un dels dos rius que col·laboren en 
la creació de la gran vall que envolta Càrcer. 
Per tant, amb Estubeny (i Sellent, al final de la 
vall del riu homònim) estem davant d’un cas 
potencialment semblant al de Tous (i Antella, 
al final de la vall del Xúquer).

El riu Sellent entra en el terme d’Estubeny a 
través d’un congost, com es pot observar en 
la imatge 2. S’anomena l’Estret i és tan es-
tret i escarpat que no hi passa ni una senda, 
de manera que Anna o Xella (pobles de la 
comarca de la Canal de Navarrés) no es co-
muniquen amb Estubeny vora riu. Després 
del congost, la vall del riu Sellent s’eixampla 
considerablement i comença, pensem, una 
transició cap a la plana al·luvial de la Ribera. 
En eixa zona transitòria, amb cultius situats 
generalment bé a un costat bé a l’altre cos-
tat del riu, distingim tres trams, atenent a les 

informacions dels mapes i a una observació 
in situ.

En un primer tram que va de l’Estret al pon-
tet que hi ha als peus del poble d’Estubeny 
(situat a uns 80 metres d’altura respecte a l’ai-
gua), el riu està encara un tant encaixonat i 
els cultius (de tarongers) vora riu es troben, 
generalment, a certa altura. 

Des d’ací fins a on fan frontera els térmens 
d’Estubeny i Sellent, un segon tram té els cul-
tius a poca altura respecte a l’aigua; s’hi troba 
l’anomenada Horta d’Allà Baix, on hem vist to-
maqueres, pimentoneres i carabasseres, entre 
altres cultius. Ací, part de la ruta entre els dos 
pobles s’ha de fer per senda, a una certa altura.

En un tercer tram, els terrenys cultivats (amb 
tarongers) vora riu són progressivament més 
extensos i estan connectats per camins amb 
Sellent. Ací s’hi degué cultivar arròs antiga-
ment, segons suggerix el nom del camí “dels 
Arrossars Vells”, que ix, remuntant el riu, des 
del cementeri del poble. Des d’aproximada-
ment el pont de la carretera CV-555 (la que 
de Sellent porta, pujant un port, a la pedre-

éImatge 2: Vall del riu Sellent, amb el congost de l’Estret al fons.
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ra del Tossal Negre i entra en la Costera), el 
tipus de sol que hi ha és el mateix que apa-
reix marcat, en el mapa geològic, després 
de Sellent (ventalls al·luvials recents i cons 
de dejecció). Poc després del pont ja hi ha 
cultius als dos costats del riu. I el poble de 
Sellent, construït sobre un monticle vora el 
seu riu, està “en el punt en què aquest entra 
a la plana al·luvial de la Ribera”, ens precisa 
Membrado (2013: 54).

Pareix, doncs, que en el terme d’Estubeny, 
la vall del riu Sellent està delimitada res-
pecte a la Canal de Navarrés i connectada 
amb la Ribera.

En canvi, des del poble d’Estubeny, que com 
hem dit està en alt, es pot anar a Anna fàcil-
ment. Però cal ascendir encara uns 60 metres i 
després descendir, perquè Estubeny està a esta 
part de la muntanya. Per això i pel que hem dit 
sobre el congost de l’Estret, pensem que Es-
tubeny no pot ser considerat part de la Canal 
de Navarrés des d’un punt de vista geogràfic. 
Ara bé, és un fet que el municipi s’ha adherit a 
la Mancomunitat de la Canal de Navarrés, pro-
bablement per la proximitat a Anna i a la seua 
capital comarcal (Énguera); és a dir, per motius 
pragmàtics. Una cosa no lleva l’altra.

Però Estubeny és considerat per alguns, inclo-
ent el seu ajuntament9, com a part de la co-
marca no de la Ribera sinó de la Costera. Deu 
ser per la major proximitat i vinculació històrica 
amb Xàtiva que amb Alzira. A pesar d’això, des 
d’un punt de vista geogràfic, pensem que Es-
tubeny forma part de la comarca de la Ribera; 
i, per tant, de la vall que envolta Càrcer. No pot 
ser d’altra manera si, com també afirma Mem-
brado (2012), “Estubeny es un municipio de la 
cuenca del río Sellent”. Quan plou allí, l’aigua 
no corre amunt buscant el riu Cànyoles!

4. Conclusions
Tenint en compte tot el que hem aclarit sobre 
les valls dels rius Sellent i Xúquer, i tractant 
de la mateixa manera les seues dos zones de 
transició cap a la plana al·luvial de la Ribera, 
podem dir que la vall que envolta Càrcer co-
mença pel sud-oest després del congost del 
riu Sellent (l’Estret), abans que l’aigua aple-
gue a Estubeny (inclou, doncs, el magnífic 
paratge de la Cabrentà); i comença pel nord-
oest després del congost del Xúquer (és a dir, 
poc després del pantà de Tous), abans de Su-
macàrcer (inclou, doncs, l’assut de l’Escalona 
i el paratge de l’Algoleja).

9  En la pàgina web de l’Ajuntament d’Estubeny 
es pot llegir que el municipi “està situat en la conca 
del riu Sellent, en la zona nord de comarca de la Cos-
tera. Pertany a la Mancomunitat la Canal de Navarrés.” 
www.estubeny.es/ca/pagina/dades-dinteres 

éImatge 3: Mapa topogràfic de la vall del riu Sellent (Iberpix, IGN).
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Queda pendent per a l’any que ve aclarir on 
acaba la vall i com es diu.
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«Els mapes contenen una clau del que 
ens fa humans. Per descomptat, es-
tan relacionats amb la nostra història 
i l’estructuren. Reflectixen els nostres 
millors i pitjors atributs —descobri-
ment i curiositat, conflicte i destruc-
ció— i representen gràficament les 
nostres transicions de poder. Inclús, 
com a individus, sembla que tenim 
la necessitat de traçar-nos un camí i 
verificar el nostre progrés, d’imaginar 
possibilitats d’exploració i fugida. El 
llenguatge dels mapes també és part 
integral de les nostres vides».

Simon Garfield, On the Map. Why the 
World Looks the Way it Does

n Expressar d’una forma gràfica qualsevol 
fenomen del nostre entorn o una sèrie de 
dades històriques, socials, mediambientals, 
urbanístiques o econòmiques, és el propòsit 
de la cartografia. Els plànols i els mapes, con-
siderats com un suport gràfic de representa-
ció, tenen un major potencial d’abstracció 
que qualsevol text descriptiu, amb la simple 
observació dels mateixos. Hui en dia, amb 
l’era digital, la cartografia en paper ha estat 
arraconada per pantalles tàctils que, amb 
l’ajuda d’eines de georeferenciació, ens aju-
den a orientar-nos a qualsevol part del món.

No obstant, amb els googles maps, no s’aca-
ba la potencialitat que té la cartografia quan 
es barreja amb la informàtica, una unió on 
esdevé la ciència de la geomàtica. Al disseny 
de navegadors — i la important actualització 
cartogràfica—, cal incidir en altres tasques in-
volucrades en la cartografia on s’hi pot ana-
litzar i representar qualsevol dada del nostre 
entorn. Els Sistemes d’Informació Geogràfica 
(GIS) presenten un entorn per abordar este 

anàlisi qualitatiu i quantitatiu, i la posterior 
representació de mapes temàtics, que són 
aquells que estan dissenyats per mostrar ca-
racterístiques o conceptes particulars.

D’altra banda, la facilitat en què podem tro-
bar cartografies digitals de diversa índole ha 
estat gràcies a la Directiva Europea Inspire 
(Directiva 2007/2/CE, Infrastructure for Spa-
tial Information in Europe), la qual estableix 
les regles obligatòries que han de complir les 
administracions públiques en l’elaboració de 
cartografia així com la forma de mostrar-la 
públicament. Tot plegat, la ciutadania —com 
a usuari professional o particular— gaudix 
d’una facilitat i gratuïtat en l’adquisició de 
dades cartogràfiques bàsiques i temàtiques.
En este sentit, hom pot accedir a les dades ca-
dastrals de qualsevol parcel·la. Mitjançant una 
butlleta hi podem observar les característiques 
geomètriques, la superfície, el nombre d’altu-
res, la seua tipologia inclús l’any de construcció 
i, potser també, de reforma. Si esta consulta 
simple esdevé en massiva, podem descarregar 
les dades de tot un terme municipal, amb les 
quals fer un anàlisi global que s’hi pot repre-
sentar com una cartografia temàtica.

Una bona mostra d’este procediment és 
el que hem aplicat a la població de Càrcer 
amb l’elaboració del Mapa de creixement 
urbà, una mena de cartografia que especifica 
l’edat dels edificis. A més a més, s’hi poden 
extraure una sèrie de conclusions obtingudes 
des de l’anàlisi de les dades.

Mapa de creixement urbà
No fa massa, a les xarxes socials s’hi van fer vi-
rals unes imatges molt atractives que reflecti-
en visualment el creixement urbà de distintes 
ciutats com ara València, Barcelona, Madrid o 
Málaga. El responsable d’estos dissenys era 

El creixement urbà de Càrcer 
mitjançant cartografia temàtica

per Rafa Tortosa Garcia
Enginyer en Geodèsia i Cartografia
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Dominic Royé, qui va realitzar uns mapes te-
màtics amb l’any de l’antiguitat de les edifi-
cacions cadastrals, dada obtinguda del servei 
del Cadastre Inspire. En este sentit, s’ha vol-
gut usar la metodologia de l’investigador i cli-
matòleg per aplicar-la a la població de Càrcer.

Amb l’ús d’una aplicació GIS s’ha realitzat 
el procés d’elaboració d’esta cartografia de 
creixement urbà, el qual comença amb la 
descàrrega de les dades des de la Dirección 
General del Catastro. Estes dades responen 
a capes cartogràfiques que contenen les ca-
racterístiques geoespacials de les parcel·les 
cadastrals i dels edificis. A més a més, estes 
dades estan vinculades a una base de dades 
que conté les característiques de cadascuna 
de les parcel·les, entre les quals s’hi troba 
l’any de construcció de cadascun dels edificis.

Amb l’aplicació d’una sèrie de processos i de 
filtres, ha esdevingut una classificació dels 
edificis per conèixer el creixement humà mit-
jançant dades estadístiques, gràfics i carto-
grafia. Esta classificació respon a l’organitza-
ció de les dades per dècades.

Dins del procés d’elaboració calia observar i 
validar les dades de cadastre. En un primer 
moment s’ha establert una discriminació de 
les dades, així que l’anàlisi respon al nucli 
urbà de Càrcer, amb la qual cosa hem des-
triat els edificis que s’hi trobem als afores. 
D’acord amb les dades cadastrals, el terme 
municipal de Càrcer està dividit en 2.793 
parcel·les, de les quals 1.536 són de caràcter 
rústic i 1.257 responen a naturalesa urbana. 
Al nucli urbà hi ha 838 parcel·les urbanes que 

contenen 764 edificacions, les quals són les 
analitzades en el present treball. Estes parce-
l·les, d’acord la classificació de cadastre, s’hi 
distribuixen segons la taula i.

Tipus d’ús Nombre d’edificacions

Residencial 670

Industrial 67

Oficina 2

Comerç 14

Públic 10

Altres 1

taula i. Nombre d’edificacions d’acord el seu ús. 
Elaboració pròpia

Respecte l’any de construcció dels edificis, 
pot ser que les dades incloguen errades en la 
seua assignació. Convé advertir que Cadastre 
ens indica que en el suposat de què consten 
a la seua base de dades les obres de recons-
trucció o rehabilitació integral s’assigna l’any 
d’estes. També cal dir que, per a Càrcer, no hi 
ha dades anteriors a 1900 i que, com veure’m 
més avall, sembla que a la dècada de 1920 a 
1930 hi hagué una forta revisió cadastral a la 
qual s’assignà l’any d’edificació a gran nom-
bre de béns immobles.

Davant la mancança de documentació gràfi-
ca, tant de plànols com d’imatges, estes da-
des cadastrals no les hem pogut comprovar 
de forma visual. No obstant això, hem pogut 
superposar les dades amb l’ortofotografia di-
gital de 1956-1957, l’anomenat vol fotogra-

ç
FiGura i. Nucli urbà de Càrcer 
de la Ortofoto de 1956-1957 
de la CV. institut cartogràfic 
ValEncià
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mètric americà que s’hi va fer entre el 5 de 
maig de 1956 i l’1 d’agost de 1957 (Figura I). 
Amb esta superposició hem pogut compro-
var els polígons dels edificis construïts fins el 
moment així com vore el procés d’expansió 
urbanística de Càrcer al voltant de la carrete-
ra (avinguda de València) i carrers adjacents 
(carrer de l’Alcúdia de Crespins).

Per mostrar les dades cartogràficament, s’ha 
configurat un mapa de coropletes amb l’ús 
de la variable del color amb la classificació 
per dècades de l’edat de construcció dels 
edificis (FiGura 2). A més a més, la llegenda 
servix de gràfica estadística on s’inclou el 
nombre d’edificis construïts en cadascuna 
d’elles així com el seu percentatge.

L’aspecte visual del mapa ens ajuda a vore 
com ha anat l’expansió urbanística de Càrcer. 
No obstant, el seu creixement no té un punt 
principal sobre el qual pivota dita expansió 
sinó que s’hi bassa en tres eixos: els carrers 
del Mestre Sanchis i Metge Lloret Papí, l’antic 
camí de Càrcer a Alcàntera de Xúquer —re-
centment, carrer del mestre Enrique Bono—, 

i la travessia de la carretera. Grans eixos so-
bre els quals, amb carrers adjacents, s’ha anat 
configurant el teixit urbanístic del poble des 
de fa cent anys. De bestreta, consideraven 
que el nucli antic de Sant Roc hi fora el punt 
inicial en matèria urbanística del poble, així 
ho corrobora el traçat dels seus carrers que 
verifica el seu passat morisc. Si observem el 
mapa veiem que el vell barri conté els edifi-
cis més antics —encapçalats per l’església—, 
però també comprovem una barrejadissa 
d’edificacions de diverses dècades d’acord a 
les distintes reformes realitzades.

També, des dels anys huitanta s’hi pot con-
templar les zones d’expansió més actuals: al 
nord, amb l’important zona educativa, sani-
tària i cultural; l’expansió cap al sud, propera 
al riu Sellent i la zona central, la qual com-
pleta l’entramat urbà al voltant de la plaça 
de la Generalitat, el passeig d’Ausiàs March i 
l’avinguda del riu Xúquer, que tanca per l’est.

La gràfica ens determina un fort creixement 
urbanístic a les dècades centrals de la passa-
da centúria, amb un pic de construcció a la 
dècada dels seixanta amb 120 edificacions. 
Després d’esta època esdevé un decreixe-
ment que perdura fins la fi del segle XX. El 
creixement de la primera dècada de l’actual 
segle contrasta amb la segona, dades que 
ens demostren la boiant època que va gaudir 
la construcció i la davallada patida. De fet, 
segons dades cadastrals, la darrera edificació 
declarada data de 2016.

Coda
A l’actualitat, la cartografia digital té la capa-
citat de generar interessants mapes i gràfics 
per mostrar variats anàlisis amb certa celeritat. 
Així ho hem pogut aplicar amb dades cadas-
trals. En estes sentit, la digitalització i ordena-
ció de dades històriques i actuals en l’àmbit 
social, econòmic, urbanístic, mediambiental 
o qualsevol aportació geogràfica ens facilita 
analitzar i obtindre dades objectives per es-
cometre actuacions on s’hi necessite i pren-
dre decisions d’acord amb caràcter d’equitat.

Per cloure, remarcar la importància d’estes bases 
de dades vinculades a dades georeferenciades, 
que són plasmades de forma gràfica per facilitar 
la seua compressió amb l’alt grau de percepció 
visual que tenim els éssers humans.

é FiGura ii. Mapa de creixement urbà de Càrcer. 
Elaboració pròpia a partir dE dadEs cadastrals
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n No he volgut defugir de palesar la histò-
ria d’un important personatge del que el pro-
per any 2024 se celebrarà el 200 aniversari 
del seu naixement i el 150è del seu traspàs. 
Òbviament hi ha molta literatura plasmada 
sobre ell. Tanmateix ja hem començat els ho-
menatges institucionals i els grans concerts 
per a commemorar “l’Any del bicentenari de 
Josep Anselm Clavé”

Recordo perfectament que l’any passat, ja 
vaig escriure unes ratlles a la il·lustríssima 
Acadèmia de la Música de València (de la 
que en sóc acadèmic) i també aquí, al nostre 
programa de festes, donant informació sobre 
el capteniment del compositor, mestre, poe-
ta, revolucionari, polític exemplar... fundador 
del Moviment Coral (el primer que es va for-
mar a Espanya).

Fàcilment podeu inferir que en els seus cin-
quanta anys de vida (1824-1874), va ser co-
etani de les grans personalitats de l’època, 
des de la reina Isabel II fins al general Prim, i 
des de Verdi i Wagner fins a Berliotz o Tchai-
kovsky. Fou amic personal de Monturiol, Ter-
rades, Pitarra, Pep Ventura, etc...

Als Estats Units eren a la guerra de Seces-
sió; al poc d’acabada la confrontació, va ser 
assassinat Abraham Lincoln. Recordar només 
que fins el 1837 no es va abolir l’esclavatge 
a la península. Aquest resumit pròleg, consi-
dero que és imprescindible per a entendre 
l’argument de l’òpera que he escrit sobre les 
vicissituds de Josep Anselm Clavé.

L’òpera Josep Anselm Clavé, consta de dos 
actes d’uns 90 minuts cada un. (totalment 
descriptiva) 

El primer quadre:

Ambientat a la fusteria del pare de Clavé. La 
mare (soprano) i el pare (tenor) mantenen les 
converses pròpies (àries) d’uns pares cofois 
amb l’infant Josepet i els seus dos germans. 
La música i els efectes especials palesen el 

soroll de la fusteria. Aquí el cor té intervenci-
ons força destacades.

El segon quadre:

Es desenvolupa al voltant de la Caserna de 
les Drassanes que està celebrant un festi-
val en profit dels hospitals de Barcelona, on 
hi actuen les bandes militars, els castellers, 
etc... Aquí el xiquet Clavé, junt amb una colla 
de nens amics, canten les peces militars imi-
tant-los, movent pals i bastons com si fossin 
instruments musicals. Igualment, ballen les 
sardanes i organitzen petits castells. Aquí em 
permeto una petita llicència extemporània. 
La marxa militar que faig servir a la desfilada 
és la titulada “El Coronel Perucho i el Pintor 
Pla” em recorda els nostres estimats amics 
recentment traspassats, òbviament, les me-
lodies d’aquesta peça també són un home-
natge a aquella banda de cornetes i tambors 
al que pràcticament formàvem part quasi tots 
el nens del poble!!

Tercer quadre:

La mare i el pare d’en Clavé els hi comuni-
quen als joves germans Clavé que l’empresa 
de fustes del pare ha fet fallida i per tant han 
de buscar una feina fora de l’àmbit familiar. El 
germà gran anirà de cisellador de metalls, el 
petit a un taller d’escultor i en Josep d’apre-
nent de torner. Aquest quadre és molt tendre 
atès que reflexa el dur i feixuc món del treball 
de l’època. Aquí canten àries la mare i el fill 
(Clavé) molt colpidores plenes d’esperança i 
melangia. Es visualitzen les llargues cues dels 
obrers acudint a les fàbriques i la inèrcia em-
prada al sortir del treball cercant l’esbarjo a 
les tavernes.

El quart quadre:

Reflexa el soroll ensordidor de les màquines 
dels telers i l’esperit revolucionari que es va 
gestar contra els mals governs de l’època que 
el portà a fer el sonat assalt a la Ciutadella 
(actual Parlament de Catalunya). Fracassaren 

Josep Anselm Clavé
per Josep Mut i Benavent
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en l’intent degut a que no estava ben plani-
ficat; les cordes i les escales eren curtes! La 
música en aquest moments està representada 
pels himnes del moment, Marxa Reial, L’Him-
ne de Riego, la Marsellesa i els Segadors, 
que sonen tots quatre a la vegada en mig de 
la gatzara, els trets i les canonades. Com a 
conseqüència d’aquest fiasco és empresonat. 
Musicalment sonen unes melodies molt atu-
ïdes amb sorolls propis de les cadenes que 
arrosseguen. Com a contrapunt sona per la 
regió aguda una melodia de les que ja vaig 
utilitzar en una de les primeres obres estrena-
des aquí al poble i finalment, surt de la presó 
amb el propòsit de regenerar els obrers.

Segon acte:

Primer quadre:

Surt del penal i contrau núpcies. Musical-
ment aquest episodi el presento mitjançant 
una encisadora elegia amorosa cantada 
per ell (tenor) i per Isabel la seva dona (so-
prano). Tot seguit torna a emprendre l’ac-
tivitat periodística, activista, compositiva, 
etc. assumint la direcció d’una agrupació 
musical atípica en quant a la plantilla dels 
instruments que la conformen “L’aurora” 
atès que és molt carregós trobar repertori 
per aquesta agrupació, decideixen transfor-
mar-la en una coral, La Fraternitat. Aquest 
moment es pot considerar el toc d’inici de 
la creació i expansió del moviment coral per 
tot el país. Aquesta embranzida va portar el 
mestre Clavé a rescatar al món obrer de les 
tavernes, dignificant-los i culturitzant-los. Va 
exercir com a empresari i després va accedir 
a diferents càrrecs: President de la Diputa-
ció de Barcelona, Governador de Castelló i 
Diputat al Congrés de Madrid.

El Segon quadre representa les seves activi-
tats per tot el territori composant obres diver-
ses dedicades a les diferents corals i pobles.

El tercer quadre:

És una representació jocosa de com eren les 
bodegues i tavernes d’aquells temps on es 
cantava, bevia, jugava i es divertien els obrers 
per apaivagar les penes i oblidar les llargues 
jornades de treball esgotador. El Fatxenda, 
el Xafapolls (tenors) i els taverners de Can 
Seixanta (un baríton i un baix profund, junt 
amb les seves dones i filles, sopranos i Mez-

zosopranos) fan que els moments d’esbarjo i 
les libacions etíliques siguin al·lucinants. 

El quart quadre:

La música i l’escena testimonia la revolta en-
capçalada per un grapat de generals entre 
els qui s’hi trobava el General Prim (La Glori-
osa, any 1868).

El cinquè quadre:

S’inicia en una gran processó de benvinguda 
al nou Governador de Castelló, Josep An-
selm Clavé. És una melodia tristíssima can-
tada pels representants de les tres províncies 
llevantines, on de forma fefaent li fan palès 
les mancances i alienacions ancestrals que 
està passant aquesta zona geogràfica; igual-
ment, li expressen les seves condolences per 
la pèrdua que Clavé ha tingut de tres dels 
seus fills adolescents. Aquesta melodia que 
us he descrit, ara encara cobra més tristor si 
cap, a l’incardinar-se uns quants compassos 
de l’anònima peça medieval La Muixeranga 
d’Algemesí. Tot seguit desfilen els diferents 
gremis valencians, pescadors, agricultors i 
comerciants, cantant i interpretant tres peces 
que vaig composar ja fa bastant temps que 
porten per títol; “Festes Valencianes” dedi-
cades als pobles que tenen banda de música 
a la Vall del Càrcer. A saber: A, B i C. La sin-
gularitat d’aquestes peces rau en que inter-
pretades per separat sonen molt bé i si sonen 
totes tres a la vegada, també.

El sisè quadre:

Queda reflectida l’arribada de Clavé a Ma-
drid en direcció al Congrés dels Diputats, es-
coltant el soroll del carruatge que el trasllada. 
Sonen algunes melodies de sonoritat castissa 
i la melodia de “la Maquinista” xiulada o can-
tada en boca chiusa per Clavé i finalment el 
cor que no ha parat d’intervenir durant tota 
la òpera, re exposa un fragment joiós del pri-
mer acte, honorant Clavé.

Òbviament l’especulació dels volums, colors, 
timbres, dinàmiques, etc. han estat sempre 
presents.

Moltes gràcies a l’il·lustríssim Alcalde de Càr-
cer i amic, Pepe Botella; als amics que em 
vàreu esperonar a fer una breu dissecció de 
l’argument d’aquesta òpera; i a tota la bon-
homiosa gent de Càrcer.
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13 Rue del Percebe
per Lidia Tomás Sanchis

Artícul escrit en les Normes del Puig

n Este hivern passat va sorgir un dubte en-
tre alguns companys de treball que va des-
pertar la meua curiositat. En realitat és una 
tonteria, pero em va permetre percatar-me 
de lo diferents que som les persones a l’hora 
de retindre l’informació.

Tot va fluir a raïl d’una conversació en el tre-
ball sobre lo que nos agrada llegir. Rafa, un 
company d’uns quaranta anys, va comen-
tar que ell, per la nit, solia llegir tebeos de 
Mortadelo i Filemón. En eixe moment vaig 
pensar en el fenomen tan extraordinari que 
són les historietes dels tebeos que, encara 
que tenen una caterva d’anys n’hi ha molta 
gent que els llig . Yo, encara que de chiqueta 
preferia còmics d’ilustracions més elabora-
des, tinc que reconéixer que també llegia els 

tebeos de Zipi i Zape i Mortadelo i Filemón, i 
recorde la vinyeta que hi havia moltes vega-
des de contraportada representant un edifici 
sense la paret frontal que permetia vore lo 
que ocorria dins de les vivendes.

Una anècdota que me va ocórrer fa uns anys, 
quan vaig necessitar l’image d’esta vinyeta 
per a realisar un treball gràfic, és que no sabia 
quina paraula possar en el buscador d’internet 
per a trovar-la. Al final algú em va dir el nom 
de la vinyeta i em va sorprendre que tinguera 
un nom tan concret: “13 Rue del Percebe”. 
¡Tantes vegades que vaig llegir eixa historieta 
i mai li havia donat importància al nom!

Encara que el ròtul estava integrat en la ma-
teixa ilustració.
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Recordant açó vaig traslladar eixa pregun-
ta als companys que estavem conversant i 
ningú dels presents va saber contestar-me, 
ni siquiera el chic que solia llegir els tebeos. 
Molts recordaven cóm era la vinyeta pero no 
sabien el nom. Inclús yo, en eixe moment, no 
recordava quin tipo de peix o marisc tenia el 
títul: ¿Era “13 Rue del Boquerón”?

Vaig preguntar a gent de l’entorn del grup i 
encara que molts sí que coneixien la vinyeta, 
sols Josep, un chic de treinta i pico anys, va 
saber la resposta.

Un atre dia, en l’hora d’esmorçar, se’m va 
ocórrer preguntar-li a la meua germana Cris-
tina i la seua amiga Marian si sabien el nom 
d’eixa historieta i em vaig quedar flipada 
quan, les dos al uníson i de la forma més na-
tural em van contestar:

- Claaaaar, el 13 RUE DEL PERCEBE!!!

Em va sorprendre que Marian llegira els 
tebeos, pero la veritat és que és una chica 
molt curiosa que sap moltes coses per insig-
nificants que pareguen, per això no era d’ex-
tranyar que també coneguera la resposta, 
¿pero des de quan la meua germana estava 
tan posada en els tebeos?

Be, despuix de recuperar-me de la sorpresa 
vaig deduir que seria influència del meu cu-
nyat Vicent que era un forofo de Mortadelo 
i Filemón fins al punt de saber-se els dialegs 
de memòria i tindre varis toms recopilatoris 
d’aquells tebeos.

A partir d’ací em vaig propodre preguntar a 
tots els que em creuara en el treball si co-
neixien el nom d’eixa vinyeta i d’esta manera 
traçar un perfil de la gent que sabia eixe títul 
tan singular. I la veritat és que tinc que reco-
néixer que vaig anar de sorpresa en sorpresa.

Yo creïa que Mortadelo i Filemón era una 
lectura preferentment masculina i que ho lle-
gia gent de totes les edats (sobre tot perque 
recentment han fet vàries películes d’eixos 
personages i els han possat de moda), pero 
estava molt equivocada.

Conforme anava preguntant a la gent vaig 
tindre que anar descartant a menors de qua-
ranta anys puix eren pocs els que llegien ei-
xos tebeos i, si algú coneixia la vinyeta, ningú 
sabia el nom.

Sobre el sexe dels lectors em va sorprendre 
trovar a tantes dones seguidores dels tebeos 
de Mortadelo i Filemón. Com per exemple, 
les germanes Sefa i Glòria que, cada una pel 
seu costat, van coincidir en mostrar el seu in-
terés per eixos còmics i, evidentment, van sa-
ber dir-me el nom de la vinyeta. Vaig deduïr 
que eixa afició al tebeo podria ser per influèn-
cia del seu germà major (puix en eixe moment 
encara creia que els tebeos són una lectura 
majoritariament masculina) pero em va descu-
adrar quan li vaig preguntar a Antonio i em va 
dir que a ell mai li han agradat els tebeos.

Este descobriment el van anar corroborant 
moltes dones com per exemple Ana Fe, que 
em va dir que en la seua infància i joventut va 
ser una asidua lectora dels tebeos i, evident-
ment, va saber el nom de l’edifici de la con-
traportada. En canvi a la seua germana Maria 
Isabel no li agradava tant llegir comics. Tam-
bé Chelo de Sumacàrcer, que ràpidament va 
saber dir-me el nom de la vinyeta. O Carmen 
que, en la seua vitalitat inagotable, a part de 
demostrar-me que es coneixia tots els perso-
najes del tebeo, em va indicar que el cantant 
Manolo García tenia una cançó titulada “Pre-
fiero el Trapecio” que citava el “13 Rue del 
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Percebe” i a varis personajes del tebeo, in-
clús la va buscar en YouTube i me la va cantar.

Realment anava de sorpresa en sorpresa puix 
inclús hi havia gent que no llegia els tebeos 
pero sí sabien dir-me el nom de la vinyeta, com 
Fina, una dona molt laboriosa i formal que sap 
molt de cuina, plantes, costura, tradicions… 
i, encara que va reconéixer que no llegia els 
tebeos, em va saber dir eixe títul tan enigmàtic. 
Pero la que em va deixar realment estupefacta 
va ser Maite que, abans d’acabar de formular-li 
la pregunta, em va interromper afirmant que a 
ella ni li agradaven els còmics de Mortadelo i 
Filemón ni els del 13 Rue del Percebe. Em va 
resultar increible que, no agradant-li en abso-
lut, sabera distinguir-los. En canvi la seua ger-
mana Eva desconeixia totalmente la vinyeta a 
la que em referia i, quan li vaig detallar com 
era, es va mostrar molt interesada en conéixer 
més sobre eixa historieta. La veritat és que la 
seua reacció em va admirar.

També li vaig preguntar a gent de la ETT, i 
recorde a Loli, una dona molt agradable i ex-
trovertida de Carlet que tindria sixanta i pico 
anys que, quan vaig formular la pregunta, a 
l’escoltar els noms de Mortadelo i Filemón, 
em va interrompre diguent:

- Yo no llig tebeos, això el meu marit que ell 
s’ho sap tot. Té una caixa tota plena de tebe-
os i sempre està llegint-los. És un forofo de 
Mortadelo i Filemón. Sol anar al mercat de 
Corbera a on en compra sempre i…

Quan va acabar de fer-me tota la seua explica-
ció, li vaig poder reformular la pregunta i sí que 
va saber dir-me que la vinyeta era el “13 Rue del 
Percebe”. La veritat és que trove molt bonic que 
les parelles compartixquen les seues aficions 
fins al punt de contagiar a l’atre la seua passió. 
Encara que n’hi ha casos com el de Lola que, 
encara que el seu marit Juanma es també molt 
aficionat als tebeos de Mortadelo i Filemón, ella 
no va saber dir-me el nom de la vinyeta.

Com ya he dit abans, havent descartat als 
jóvens d’esta enquesta, puix em feyen cara 
de pòker quan els formulava la pregunta, ya 
només quedaba preguntar als hòmens.

A Bernardo li’l vaig preguntar quan anàvem a 
fichar l’eixida un migdia i, de la mateixa ma-
nera que la gran majoria d’entrevistats, co-
neixia la vinyeta pero no recordava el nom.

En canvi Félix, el tècnic que caminava al seu 
costat, va ser molt ràpit en dir-me el títul.

A Elen, Vicente, Óscar i més gent de la malla 
de la 4, quan li’l vaig preguntar, abans d’in-
corporar-nos al migdia, tampoc varen saber 
contestar-me i, encara que alguns sí que co-
neixien la vinyeta, no sabien el nom.

Quan vaig estar en l’aéreu li’l vaig pregun-
tar a Paco que, encara que llegia els tebeos 
no recordava el títul de la vinyeta, en canvi 
Ernesto sí que ho va saber mostrant-se molt 
orgullós de ser un forofo de Mortadelo, File-
món i totes les historietes del tebeo a dife-
rència de la seua dòna Vanessa que, quan li 
vaig preguntar, em va dir que preferix un atre 
tipo de lectura.

També li vaig preguntar a Román en un mo-
ment que passava tot acelerat pel meu costat 
i, despuix de respondre sense parar de cami-
nar que no ho sabia, va frenar un moment, 
es va girar i mirant-me en va dir que era “13 
Rue del Percebe”, acte seguit va continuar 
allunyant-se.

Preguntar a Tomás va ser una delicia, puix 
com dispossavem de temps perque ya haviem 
acabat la jornada laboral, es va possar a deta-
llar-me el contingut del tebeo: em va citar tant 
els personajes de les historietes de Mortade-
lo i Filemón com de la resta de personages 
del tebeo, inclús els inquilins de la finca del 
13 Rue del Percebe. D’ahí la conversació va 
evolucionar a quan ell, de chiquet, compraba 
els tebeos en la gelateria de Ca Matilde que 
estava obert tot l’any fent la funció de quiosc 
i a on l’agüeleta, Encarnación, atenia als chi-
quets que anaven a comprar en unes poques 
pesetes en la mà. Junt a nosatros, escoltant 
en molt d’interés la narració de Tomás, estava 
Joan un chic de treinta i tants que desconeixia 
lo que estàvem parlant i, la veritat, em va en-
cantar vore la seua actitut curiosa per les his-
tòries que contem els majors.

I acabe citant a Evaristo en el que vaig coin-
cidir quan tornavem a casa caminant. Ell, a 
l’igual que yo i la gran majoria de companys 
enquestats, sí que coneixia la vinyeta pero no 
li va prestar atenció al nom.

La CONCLUSIÓ a la que arribe, despuix de 
preguntar a molts companys del treball, és:

• Que, llevat alguna excepció, la revista de 
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Mortadelo i Filemón té un públic de cuaranta 
cinc anys en amunt, pero molt en amunt, puix 
el marit de Loli la de Carlet ronda casi els 70 i 
és un forofo que encara compra tebeos en el 
mercat de Corbera.

• Que els lectors són indistintamente homes 
i dones,

• i que conéixer el títul d’una historieta no 
necessàriament vol dir que t’agrade la vinye-
ta: et pot agradar molt i no saber el títul i et 
pot no agradar gens i saber-ho.

• També m’he donat cónter que als que li 
agrada llegir els tebeos solen contagiar a la 
gent del seu entorn: parella, fills...

• I que quan formulaba la pregunta als lec-
tors dels tebeos, tots mostraven una actitut 
nostàlgica i, mentres els que sí sabien el nom 
aportaven informació sobre els personajes del 
tebeo, els que no recordaven el nom mostra-
ven una curiositat casi infantil per a saber-ho.

I per a finalisar dir que escric est artícul per 
a despertar la curiositat a la gent i motivar 
que tinga l’inquietut per descobrir eixa ma-
ravilla que és el treball de profesionals tant 
talentosos com Francisco Ibáñez i molts més 
“historietistes històrics”.

INFORMACIÓ ADICIONAL

Es diuen “tebeos” les revistes de còmic es-
panyoles del sigle XX per influència d’una re-
vista infantil i juvenil que va aparéixer en l’any 
1917, TBO.

Alguns dibuixants o historietistes històrics són:

José Escobar (Zipi i Zape, Carpanta, Petra),

José Peñarroya (Don Pío, Pepe el hincha, 
Pitagorín), Manuel Vázquez (Las hermanas 
Gilda, Anacleto), Roberto Segura (La panda, 
Lily, Rigoberto Picaporte),

Francisco Ibáñez (Mortadelo i Filemón, Sa-
carino, Rompetechos, Pepe Gotera i Otilio, 
La família Trapisonda, 13 Rue del Percebe).

13, Rue del Percebe te una estructura no-
vedosa i inusual, puix és una macrovinyeta 
que ocupa una pàgina que a la vegada està 
dividida en vinyetes no seqüencials. Repre-
senta un edifici d’apartaments i la comunitat 
que l’habita.

En apariència és una sèrie de chistes casi 
sempre aïllats i independents, en persona-
jes fixes i algun que atre esporàdic. Esta es-
tructura permet al lector llegir la pàgina en 
l’ordre que vullga. Encara que en ocasions 
l’autor ha provocat que un fet afecte a més 
d’una vinyeta-veí o a la pàgina sancera, de 
forma que la seqüencialitat de la lectura 
fora dirigida.

Es va publicar per primera vegada el 6 de 
març de 1961 en la revista TIO VIVO i es va 
mantindre de forma discontinua fins a 1970. 
Despuix l’editorial va continuar publicant his-
torietes repetides fins al tancament de la re-
vista en 1981. A partir d’ací atres editorials 
han publicat diferents recopilatoris inclús en 
Alemania que, entre 1981-1983, va publicar 
nou albums en el nom “Ausgeflippt-Fischs-
trasse13”. L’última edició va ser una recopi-
lació integral en 2016 per Ediciones B coinci-
dint en el 80 aniversari de l’autor.

Diuen que les sèries de TV “AQUÍ NO HAY 
QUIEN VIVA” i “LA QUE SE AVECINA” es 
van basar en la historieta de Ibàñez per a cre-
ar-les, pero no està confirmat.
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“La importancia de llamarse Ernesto”
per Lidia Tomás Sanchis

Artícul escrit en les Normes del Puig

n Quan era menuda vaig vore una obra de 
teatre en TVE molt divertida sobre una situ-
ació surrealista a on tots s’anomenaven Er-
nesto i al final ningú era Ernesto. L’autor, Os-
car Wilde, es va basar en el joc de paraules 
aprofitant que el nom «Ernest» i la paraula 
«earnest» (sério) sonen igual, sent l’obra la 
seqüència d’una sèrie de confusions lèxiques 
provocant situacions molt divertides. La tra-
ducció de l’obra que es va fer en Espanya no 
va respetar eixe joc de paraules homòfones 
i en la versió espanyola tot el pes de la tra-
ma recau en el nom d’Ernesto. Aixina i tot és 
igualment divertida.

Parlant en Mari Nieves, la dona d’Ernesto el 
barber, em va narrar una anècdota molt cu-
riosa que em va fer retornar a les escenes 
d’aquella obra tan divertida puix Ernesto con-
tava que el seu nom sancer era Ernesto Rafael 
i que no tenia més noms perque no se’n van 
morir més, ya que li van possar el nom d’Er-

nesto per un cosí d’ell que va morir molt jove 
i el nom de Rafael per un germà de son pare 
que va morir de chiquet ofegat en Elcano (riu 
Sellent). Encara que tenia dos noms Ernes-
to dia que ell no tenia nom, puix com el seu 
pare es dia Pepico, tota la gent que anava a la 
barberia el cridava a ell també Pepico. I més 
avant quan va tindre al seu fill Julio tots els 
amics del chiquet el cridaven “tio Julio”.

La guinda de tot açó està en quan sent els 
seus fills ya adults va tindre que anar a buscar 
a Julio al seu lloc de treball i, quan es va pre-
sentar i va dir que era Ernesto, els treballa-
dors van exclamar a l’uníson: ¡Llavors és vosté 
el famós Ernesto! I és que allí era un enigma 
que tots els que anaven a fer gestions a les 
oficines preguntaven per Ernesto quan cap 
treballador d’allí s’anomenava aixina.

I és curiós que l’obra de Wilde acabe sense 
cap Ernesto i ací, que no existía Ernesto, aca-
be apareguent.
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Una finestra menuda
per Donís Pla Hernandis

n Des d’aquest balcó, de nit, es pot con-
templar a la dreta una meravellosa vista del 
Castell de Xàtiva, que flota per damunt de la 
ciutat com un núvol guardià i totpoderós. Si 
mires cap a l’esquerra, es veu un panell de 
llumenetes que corresponen a les menudes 
finestres de les habitacions de l’hospital.

T’acostumes a passejar, a anar a l’insti, eixir 
amb els amics o entrenar a la Murta junt al 
teu equip amb el castell observan-te i són 

poques les vegades que et pares a pensar 
quines històries guarden aquelles pedres, 
quines persones les han habitat i per què. 
De la mateixa manera, aquells llums blancs 
i quadrats que li donen forma a la façana 
de l’hospital se’ns mostren cada dia, però, 
en canvi, sí fan plantejar-me contínuament 
quines persones estaran patint en eixe mo-
ment, quines han ajudat hui a curar o a morir 
algú en qualsevol d’aquelles finestres.
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Però aquesta nit tan especial no m’interessen 
grans històries de guerres ni ducs al castell, 
sinó històries de vida i històries de mort. Avui 
només puc pensar, iaio, en la història de la 
teua vida, i que s’està acabant en la tercera 
finestra de l’última filera de llums.

Una vida, la teua, nascut l’any 1937, plena 
d’històries de la guerra civil, de la postguer-
ra, del naixement de la democràcia. Després, 
acabar el segle XX i començar el XXI, més 
que marcat pels esdeveniments històrics, ha 
estat una balança amb molt més pes a la part 
de les absències que no de les presències. 

De tantes històries que m’has contat de la teua 
emocionant vida  sempre em ve al cap aquella 
en què, després de deixar el front, el teu pare 
estava amagat a l’andana de casa, perquè ell, 
com tu, com jo, com nosaltres, era incapaç 
de fer mal a ningú per ideals. Quan l’anaven 
buscant per jutjar-lo, et feien obrir la porta de 
casa a tu que, amb dos anys, deies de memòria 
“mon pare se n’ha anat allà buix, allà buix”.

Sempre m’ha encisat escoltar-te contar com vas 
conèixer a la iaia, quan encara era una xiqueta, 
menuda i malalteta, però amb una bellesa a la 
cara i uns tirabuixons com no hi havia al poble 
de Càrcer. Com es féreu nòvios i les cartes i els 
regals que intercanviàreu quan feres la mili a 
Ceuta, o quan ella marxà a Alemanya a treba-
llar per a recollir diners per a casar-se.

També se’t veia una llum especial als ulls 
quan em contaves el naixement de cadascun 
dels teus cinc fills, o el dia que el menut va 
estar malíssim i delirava, així com el naixe-
ment de la tercera a la platja, o la vesprada 
que a l’altre li posaren ulleres i mirava totes 
les coses com si fóra la primera vegada que 
les veia, i segurament ho era!

De moltes, no me’n recorde, però no he obli-
dat, ni oblidaré les narracions a la terrassa del 
xalet aquelles llargues nits d’estiu, sobre els 
viatges amb la Vespa, el primer cotxe, els es-
tius a la platja, o la construcció a poc a poc 
i amb les vostres mans, les teues i les de la 
iaia, del xalet que tant de temps ens ha unit, 
com espere que tarde en separar-nos.

No sé si seré l’únic o hi ha més gent que li 
agraden les “històries de uelo”, però pense, 
per les nits, que, potser cada blanca finestra 
de l’hospital ens en conta mil d’aquestes emo-

cionants històries, només cal saber-les escoltar.

Mirant el llum de la teua finestra, des de la 
meua habitació, junt a una llàgrima, acu-
deixen altres mil capítols de la teua vida: 
aquells viscuts amb mi. Açò ja forma part de 
la ”nostra història”, aquella que hem creat i 
viscut junts tu i jo, uelo, i que algun dia con-
taré als meus nets, orgullós de parlar-los de 
qui va ser el meu iaio, i per què va ser tan 
important per a mi.

Un llibre ple de fulls en blanc he escrit jo amb 
coses viscudes amb tu, com anar al Mesta-
lla cada partit per animar el nostre benvol-
gut equip, des de ben menut. Els colors del 
València CF els portaré sempre al cor, però 
aquesta passió pel nostre esport, pel valen-
cianisme, tu me l’has marcat amb foc a l’àni-
ma. Per a mi, per a sempre, Mestalla tindrà la 
teua cara i el teu olor.

Recordaré sempre haver conegut amb tu 
llocs meravellosos i altres més corrents, però 
sempre amb converses, rises i bromes que 
feien de cada diumenge un moment molt es-
pecial, de cada dinar un dinar únic, i de cada 
trobada un moment inoblidable. 

Com sé que el cansament t’envaeix, que 
et costa respirar i que vas perdent una llui-
ta contra el maleït virus, no vull allargar-me 
més. Esta infecció pandèmica ara ens vol 
separar, a uelo i net, però no sap que les 
nostres històries són inseparables; així com 
inseparables som tots els teus: tants els fills 
com els nets, seguirem junts per seguir el 
teu llegat, aquell que tu ens has inculcat 
durant tants anys i que ens mantindrà junts 
si tu ens ajudes des del cel, quan arribes i 
retrobes a la teua volguda rúbia dels tirabui-
xons, amb qui per fi et tornaràs a juntar des-
prés de tants anys.

Tots portem el vostre exemple i amor escrit 
a la pell, i som part d’una mateixa història. 
Cada vegada que faça una parada a la por-
teria escoltaré la teua veu dient: “Ahí, Zamo-
ra!”, i sabré que ha valgut la pena recordar la 
nostra història ara, en un moment tan impor-
tant i a la vegada trist, i escriure-la en aquest 
paper, ple de records i llàgrimes, mirant, no 
el castell de Xàtiva, sinò el llum blanc de la 
teua finestra menuda de l’hospital.

T’estime, “uelo”. Mai t’oblidarem.
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Hoy presento este poema

queriendo rendir honores

a nuestros trabajadores

a los que cargan el camión

y a todos los cogedores.

Porque no sería posible llegar

felices a nuestros hogares

sin el esfuerzo diario

que pone este extraordinario

grupo de profesionales.

Nos levantamos temprano

para poder acudir al Bar

nos arrimamos a la barra

tomando un calentito

para el cuerpo entonar

y si el árbol esta mojado 

nos quedamos para almorzar.

Con todo esto comienza

nuestro gasto diario

y es que en ganar un jornal

hay quien se siente millonario.

Ya salimos hacia el campo

a cumplir y a trabajar

y es que si no lo haces

el Cabo nos va a regañar.

Nos pagan las horas

a ochocientas cuarenta

y si no salen las arrobas

nos lo quitan de la cuenta. 

Cuando se acaban las horas

para que no pare el trabajo

nos dicen que a coger

más deprisa y a destajo.

Cuando llega la noche

de vuelta otra vez al Bar

para ver si al día siguiente

tenemos que ir a trabajar.

Tomamos el aperitivo

sentados en una mesa

con patatas y aceitunas

Coca Cola y Cerveza.

Pero estamos orgullosos

de esta gran cuadrilla

todos son muy buenos

y de mucha categoría.

Empezando por Baixaulí

nuestro Cabo y Capataz

con Hector el festero

y Vicente el torero.

Tenemos a Vicente Ribes

a José Antonio, su sobrino

Elias el de Repsol

y los hermanos Guixart

Ricardo y Francisco.

También forman parejas

y mucha familia son

José Manuel y Mariano

Carlitos y Ramón.

Y continuando la lista

Ramón Botella y Amadeo

Ribelles y Juan Alventosa

y he dejado para el fin 

sin olvidar la pareja

de Salvador y Sergio Martin.

Tenemos de transportista

a Paco el de Jaén

un señor muy estupendo

que se nos porta muy bien.

Esperamos que termine

la campaña cierto día

que no nos pase nada

y que reine la armonía.

Y así cuando acabemos

contentos y con alegría

nos comeremos la paella

con cerveza y sangría.

Y ya para terminar

y en prueba de mi amistad

os deseo prospero Año Nuevo

y una Feliz Navidad.

La naranja (1995)
A la cuadrilla de José Miguel Baixauli

per José Ramón Ribelles Monar

En record del nostre veí José Ramón Ribelles Monar (D.E.P.), gran col·laborador del llibre de festes de 
Càrcer. Text procedent d’una donació realitzada pels seus familiars a l’Arxiu Municipal de Càrcer.
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Homenache al trache del llaurador

per Claudio Esparza Soler

M’en vinc correns des de 
l’horta

De regar el carchofar

Y eixos brutos de la porta

No me deixaven entrar. 

Que si fach aulor a estiercol…

Que si no porte carbata…

Que si duo los pieses brutos…

Que si vach sense sabatas…

¿Qué sabrán eixos moniatos

Lo que es la elegansia?

Si esta roba que yo porte

Es elegante en abundansia?

¿Quel charol de la sabata,

com diuen eixos ninots,

Pot siquiera compararse

A un parell d’aspardeñots?

El corte de la levita, 

Es cosa que no te escusa,

Pero es molt mes elegante

El corte que te la blusa. 

¿I la faixa pa los riñones?

¡Que tiene empaque real,

i que es molt mes lluida

Qu’el fagin d’un general!

¡Ah…! En el colmo, la boineta. 

Pa taparme la pollera,

Pero que tiene mes rango

Qu’el sombrero de chistera.

I tot chunt, forma un conjunto

De lo bueno, lo millor

I en el Palacio de Oriente

No hi ha etiqueta major. 

Ni en las modernas boticas

Ni en Paris de Cristian D’ior

Hi ha un trache mes elegant

Qu’el trache del llaurador. 

¡Ah…! I també porte el 
portafolios

Com un ministre en cartera.

Repleto de documentos, 

De los que da nuestra tierra.

Per exemple la taronja.

Qu’es es famosa en tot el mon

I apresiada hasta per eixos

Que mos foten el Piñón. 

¿I qui no apresia el sabor 
fresco,

Sobre tot en el verano, 

De menjarse a mos redono

Una fulla d’ansisamo?

¡Ah…! Pues mira que la 
tomaca…

No mes en un poc de sal,

Te la menges tan a-gusto

Que menjar mes hi ha no cal. 

La coliflor i les bledes

I els fesols de garrafó, 

I atres dos mil hortalisses

Quina de totes millor. 

En cara que hi haja sequía

Que l’importa al llaurador?

Si no passa aigua per la sequia,

Ell rega en la seua suor.

I la terra qu’es agraïda

Els dona la compensassio.

Oferint-los estos frutos

Dels que els parlava jo.

¿Entonces estem tots d’acuerdo, 

En lo que diu un servidor,

Que no hi ha un traje mes digne

Qu’el traje del llaurador?

En record del nostre veí Claudio Soler Esparza (D.E.P.), gran col·la-
borador del llibre de festes de Càrcer. Text recuperat d’un llibre de 
poesies, custodiat a l’Ajuntament de Càrcer.
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Quisiera manifestar
el cierto amor verdadero,
que se me ha alejado
más que el sol dorado. 

Pobre corazón enamorado
que esto no se merece, 
él no tiene culpa de mi torpeza
de ocultar mi amor a esa mujer,
y apartar mi mirada
a la que hoy, quiero que sea mi amada.

Esa es ahora mi voluntad
de hablarle del tiempo perdido,
de ese amor que estaba dormido,
de ese amor que lo tenia aparcado
y casi como en el olvido.

Y ahora despierto la pasión
que siente mi corazón,
como fuego encendido
que hasta mi alma,
le llega, la dorada llama. 

Torpeza enamorada
per Juan Enrique Alventosa Martínez
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Fotografies cedides per part 
dels familiars de José Ramón 
Ribelles Monar a l’Arxiu Mu-
nicipal Fotogràfic de Càrcer.

Des de l’Arxiu Municipal Fo-
togràfic de Càrcer animem 
a tothom a col·laborar en 
aquest projecte cultural, ja 
que sols així podrem recons-
truir entre tots la memòria 
gràfica del nostre poble. La 
vostra participació fa possi-
ble la creació d’aquesta sec-
ció que suscita tant d’inte-
rès entre el veïnat de Càrcer. 
Els interessats podeu passar 
per l’Ajuntament de Càrcer, 
de 9:00 h. a 14:00 h., per re-
alitzar la seua digitalització. 
Les fotografies són retorna-
des al moment.

ELS 
ORIGENS 

DEL 
NOSTRE
EQUIP DE 
FUTBOL
Natalia Bono 

Perucho

é
José Piqueres i “Vareleta”. 
Arxiu Municipal 
Fotogràfic de Càrcer.

è
José Piqueres i Ramón 
Ribes. Arxiu Municipal 
Fotogràfic de Càrcer.
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ç
Varquer; Fomolos; Moragues 
II; Moragues I; S. Monar; S. 
Garcés (no està); Carbonell; 
Cueves; Ferri; Ribelles; 
Costa; àrbitre: Bernabé. 
Camp “El Cuartet” de 
Càrcer. 8 d’octubre de
1950. Arxiu Municipal 
Fotogràfic de Càrcer.

è
DE PEU: Rafael Hernández; 

Paco Sala; Pepe Máñez; 
Salvador Monar; Miguel 

Daries; Gabriel Grau; 
Vicente Beta. ACATXATS: 

Jaime Santodomingo; 
Rafael Puig; Pepito Conca; 

Edelmiro “Carboner”; 
Màxim García. Arxiu 

Municipal Fotogràfic de 
Càrcer.

ç
DE PEU: Evaristo Juan; 
Atilano Carbonell; Tomàs 
Olivares; Francisco Bosca; 
Paco Máñez; Ramón 
Bolinches; Gabriel Grau; 
J. Ribelles. ACATXATS: 
Rafael Perucho; Paco Sala; 
Paco Moragues; Joaquín 
Cardona; Ramón Ribes; 
Salvador Penalba. Arxiu 
Municipal Fotogràfic de 
Càrcer.
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ç
DE PEU: Rafael Perucho; 
Román Micó; Miguel Juan; 
Vicente Vidal; José Pérez 
“Bellús”. ACATXATS: 
Miguel Correa; Gabriel 
Grau; Alfons Hernández; 
Paco Terol; Vicente Beta; 
Tomàs Olivares; José 
Lorente; José Piqueres. 
Arxiu Municipal Fotogràfic 
de Càrcer.

è
Ramón Ribes en una jugada front a la 

porta del Beneixida. Ribes va marcar 6 
punts sent el resultat final 8 - 0. Camp 

de futbol  “El Valle”. Juny de 1956. 
Arxiu Municipal Fotogràfic de Càrcer. 

é
DE PEU: Varoch; Perucho; 
Costa; Máñez; Vidal; Cueves 
Sanjuán (massatgista) i l’àrbitre. 
ACATXATS: Terol; Moragues; 
Ribelles; Beta; Bolinches; Ribelles. 
Camp “L’Almenà” de Villanova de 
Castelló. 5 d’octubre de 1952. Arxiu 
Municipal Fotogràfic de Càrcer.
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ç
José Daries; José Ribelles; 
Vicente Vidal. Camp de futbol 
“La Glorieta” d’Alberic. 5 
de setembre de 1954. Arxiu 
Municipal Fotogràfic de Càrcer.

è
DE PEU: Rafael Hernández; 

Paco Sala; Pepe Máñez; 
Salvador Monar; Miguel 

Daries; Gabriel Grau; 
Vicente Beta. ACATXATS: 

Jaime Santodomingo; 
Rafael Puig; Pepito Conca; 

Edelmiro “Carboner”; 
Màxim Garcia. Camp de 

futbol d’Alcàntera de 
Xúquer. Arxiu Municipal 

Fotogràfic de Càrcer.

è
Maua; Beta; Vidal; 

Perucho; Ribelles; Máñez; 
Piqueres; Costa; Daries; 

Carbonell; Isidoro. Camp 
de futbol “La Glorieta” 

d’Alberic. 5 de setembre 
de 1954. Arxiu Municipal 

Fotogràfic de Càrcer.



134

M
E
M

Ò
R

IA
 G

R
À

F
IC

A
 d

e 
Cà

rc
er

ç
DE PEU: Moragues; 
Costa; Escobar; Vidal; 
Verdú; Perucho; Caballero; 
ACATXATS: Ribelles; 
Beta; Varoch; Terol; 
Tortosa. Camp de futbol 
de Manuel. L’1 de juny de 
1952. Arxiu Municipal 
Fotogràfic de Càrcer.

ç
Camp de futbol de 
Turís. Any 1952. 
Arxiu Municipal 
Fotogràfic de 
Càrcer.

è
DE PEU: Román Micó; 
Joaquín Garcés; Paco 

Boscà; Ramón Bolinches; 
Gabriel Vidal; Paco 

Máñez; ACATXATS: 
Salvador Penalba; Tomàs 

Olivares; Paco Suhi; 
Paco Moragues; Emilio 

Pascual. Arxiu Municipal 
Fotogràfic de Càrcer.
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é
Perucho; Tudo; Costa; Beta; 
Pérez; Piqueres; Moragues; 
Ribelles; Cueves; Pascual. 
Resultat: San Lorenzo 1 – 
Racing F. De J. 1. Camp “La 
Glorieta” d’Alberic. 4 d’abril 
de 1954. Arxiu Municipal 
Fotogràfic de Càrcer.

è
José Ramón Ribelles 

Monar. Arxiu Municipal 
Fotogràfic de Càrcer.
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Càrcerara
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reformer_construccions

reformer_construccions

reformerconstruccions@gmail.com

construcció i reformes

Càrcer - Valencia

Xavi Merino
Tel.699 894 246

Revestiments, morters i monocapes.
     Alicatats
          Asolats
              Parquets
                   Pladur
                       Tabiqueria
                           Pergoles de fusta
                                Construcció en general
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664-433-442
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Dr. Gerardo Da Pieve
Dra. Lidia Cremaschi

Teular, 2A, 1º-3ª
Càrcer (València)

Plaça Major, 6
Sumacàrcer (València)96 297 63 69

estética - cirugía - ortodoncia - implantes - niños
endodoncia - periodoncia - radiografías - prótesis
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0 1 92 103 114 12 165 13 176 14 187 15 198 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8

RICARDO PANXO

C/ Rollet, 18 

46293 ALCÀNTERA DE XÚQUER

panxo_construcciones@hotmail.com

Ricardo J. Tudó Chordà

“PRESSUPOST 

SENSE COMPROMÍS”
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Tel. 962-594-310

Plaza Solidaridad, 1
Tel. 96 258 01 66

C/. Alcúdia de Crespins, 29
Tel. 96 258 07 32

CÀRCER

C/ Blasco Ibáñez, 18
46294 CÀRCER (València)

Telf. 96 258 06 81
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Móvil: 665 863 424
Teléfono: 96 244 28 77

E-mail: autocaresalbebus@hotmail.com 

Alberic (Valencia)

Juan A. Aliaga Estarelles

C/ Sant Vicent 25.
Tel. 609 635 113 Alcàntera de Xúquer
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656 880 510
658 862 693 
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Encuentra tu material escolar en nuestra tienda online: www.cosues.com
También nos puedes seguir en nuestras RRSS. Instagram: @cosues.educa

GESTIÓN CULTURAL 
PRODUCCIÓN DE FESTIVALES  

ASESORÍA – TURISMO DE PROXIMIDAD 
MUSEOGRAFÍA – DIDÁCTICA 

COORDINACIÓN DE EVENTOS  
FORMACIÓN  

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

Sara Bono Perucho
628 080 140

https://laculturacritica.com
sarabono@laculturacritica.com
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Móv. 665 615 905
Av. Valencia, 27 / 46294 / Cárcer. 

Patricia Carbonell

Esteticista

patriestetic@gmail.com
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veteriwall 
MAGDA TOMÀS PERUCHO 

96 297 00 73 / 629 311 33.5 

Dilluns a divendres
17:30h. a 20:30h. 

Dissabtes
10:30h. a 13:30h

Maravilla �, 13 
46294 CÀRCER 

veterivall@gmail.com 
www.veterivaJl.com 
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L’Ajuntament de Càrcer agraeix la 
col·laboració a tots els veïns i veïnes 
del poble, així com als comerços per 
la col·laboració un any més per tal de 
poder editar el nostre llibre de festes. 

Bones Festes. 





FESTES PATRONALS 2022

Càrcer

Excm. Ajuntament de Càrcer


