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El Cant de la Carxofa d’Aldaia és un viu exemple de patrimoni cultural immaterial 
que inclou pràctiques i expressions pròpies d’un ritual festiu religiós amb un clar 
component musical. Es tracta d’un cant en la qual un xiquet o xiqueta, anomenat 
l’àngel, situat a l’interior d’un artefacte amb forma de carxofa invertida, canta la nit del 
6 d’agost al Crist dels Necessitats d’Aldaia el conegut motet Glòria a Déu a dalt del 
cel, acompanyat de components de la Unió Musical i l’Orfeó d’Aldaia sota la direcció 
de Francisco Folgado.

El dolç cant té lloc davant de la façana de l’església parroquial de la Mare de 
Déu de l’Anunciació, en acabar la processó del Santíssim Crist dels Necessitats, poc 
abans de l’entrada de la imatge del Crist al temple. En aquest moment, s’obri l’aparat 
escènic de la Carxofa i l’angelet canta aquesta bella composició polifònica. La gent allí 
congregada guarda silenci o esclata en aplaudiments emocionats, expectants. Al final, 
amb la nota més aguda de la cançó, les persones assistents a l’acte esclaten en vitols 
i comentaris elogiosos al mateix temps que les fulles de la Carxofa es van tancant i el 
Crist penetra a l’església de manera apoteòsica amb l’empenta dels portadors. 

S’atribueix a Rigoberto Cortina la composició originària del motet de la Carxofa, 
que fou cantat per primera vegada a Silla l’any 1854 des d’on es va difondre a 
diferents pobles de l’Horta Sud, la Ribera Baixa i la ciutat de València. La lletra de 
la Carxofa d’Aldaia originàriament es cantava en castellà però a partir de 2001 els 
Clavaris del Crist d’Aldaia van encarregar l’adaptació del cant al valencià, amb unes 
lleugeres modificacions que fan la composició més aldaiera. L’any 2001 també es 
va fer, per primera vegada, “La prova de l’infant”, acte en què un jurat tria el xiquet o 
xiqueta que cantarà la Carxofa el 6 d’agost. 

El llibre que teniu a les vostres mans, elaborat per M. Pilar López Herrero, 
exposa d’una manera molt gràfica els antecedents històrics, origen, evolució i tota 
l’escenografia que envolta el Cant de la Carxofa, des procés de selecció de l’angelet, 
la preparació de la veu i de la seua indumentària, passant per les característiques 
de l’artefacte mecànic de la Carxofa i la posada a punt de tot el seu mecanisme fins 
arribar al punt àlgid del cant del motet Glòria a Déu a dalt del cel.

L’acte del Cant de la Carxofa se celebra en l’actualitat amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, la parròquia de l’Anunciació, els Clavaris del Crist, la Unió Musical 
d’Aldaia, l’Orfeó d’Aldaia, els Portadors del Crist i la Confraria del Crist dels Necessitats.

La participació ciutadana, juntament amb una barreja de devoció i fidelitat a les 
arrels i tradicions que ens són pròpies, fan del Cant de la Carxofa un dels símbols més 
emblemàtics del patrimoni immaterial d’Aldaia que cal conservar i perpetuar.
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El Cant de la Carxofa d’Aldaia és 
un esdeveniment amb un clar objectiu: 
fer participar els fidels del missatge de 
lloança al Santíssim Crist dels Necessitats 
d’Aldaia. Així, en finalitzar la processó del 
dia 6 d’agost, abans d’entrar la imatge 
al temple i enmig d’un gran silenci, la 
Carxofa obri les seues fulles lentament, 
deixant al descobert el xiquet o xiqueta 
vestit d’àngel. Aquest comença a entonar 
unes estrofes d’un motet de glorificació 
a la redempció, acompanyat per una 
confluència de músics i cor, mentre els 
portadors mantenen el Crist enlaire fins al 
final de  la composició polifònica. La gent 
congregada esclata en aplaudiments i el 

Crist és introduït en l’església, al mateix 
temps que es tornen a tancar les fulles de 
la Carxofa. L’aparell de la Carxofa és un 
dispositiu gegant decorat amb la forma 
invertida d’aquesta flor, el qual es fixa en 
terra per un pal de secció cilíndrica. La 
més recent va ser fabricada l’any 2001. 
Les fulles exteriors estan pintades de verd 
amb una filigrana daurada. A l’interior 
mostren un cel blau decorat amb núvols, 
angelets i estrelles de color blanc. Les 
anotacions dels llibres de lloguer de la 
roberia Casa Insa de València apunten 
la celebració de la Carxofa a Aldaia l’any 
1858, segons el treball d’Oreto Trescolí i 
Enric Olivares de l’any 2019.

1  Cant de la Carxofa  
d’Aldaia. Foto: Villena.



Conceptes previs 
per a entendre 
el Cant de la Carxofa

2

Isidoro, Santo, Arzobispo de Sevilla. Etymologiae Codex Toletanus  
(nunc Matritensis), fins 801 i 900. Bibloteca Nacional de España.
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A continuació aprofundirem en una 
sèrie de conceptes relacionats amb 
els ritus litúrgics de caràcter musical, 
dramàtics i parateatrals, els quals 
considerem fonamentals per a entendre 
els antecedents, l’origen i l’escenografia 
del Cant de la Carxofa.

2.1. Què és un auto 
sacramental?

Sota l’impuls de Carlemany i amb el 
beneplàcit del Papat, la pròpia litúrgia 
del ritu romà va experimentar des dels 
seus inicis un procés de dramatització: Els 
gestos, sempre amb valor simbòlic, eren 
essencials en el desenvolupament del ritu. 

Evolucionant a partir d’una extensió 
de la litúrgia de l’Església, les obres 
litúrgiques, anomenades autos1, van sorgir 
a part de la missa, però encara estaven 
vinculades a les festes de l’any eclesiàstic: 
Nadal, Epifania, Pasqua i, posteriorment, 
Corpus. Durant el segle xv, els autos 
també van rebre el nom de misteris2. 
Els misteris realistes, que contenien 
escenes de la vida de Crist i dels sants, 
es van anomenar més tard autohistòries i 
finalment, al Segle d’Or, es van convertir 

1  Obra d’un acte.
2  També anomenada ‘obra de misteri’.

en comedias de santos3. En canvi, les 
moralitats, envoltades de molta esplendor, 
eren de caràcter al·legòric i simbòlic i es 
considera que van ser l’origen dels autos 
sacramentals. 

Un auto sacramental és un acte de 
representació teatral on el seu subjecte 
sempre és el mateix: el sagrament de 
l’Eucaristia. Es representava una volta a 
l’any durant les celebracions del Corpus. 
El seu tema sempre era el misteri de la 
transformació del pa i el vi en el cos real 
de Crist, però la seua narrativa podia ser 
qualsevol material de la Bíblia o de la 
tradició antiga, sempre que explicara la 
transsubstanciació4. 

3 Obres de teatre de sants.
4  Conversió total d’una substància en una altra, 

especialment la del pa i el vi en cos i sang de 
Jesucrist a l’eucaristia.

2 Crist dels Necessitats d’Aldaia. Foto: Hans.
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El dogma religiós de la presència 
eucarística se celebra en el ritu de la 
comunió durant la missa, però també es 
reconfirma en la festa religiosa del Corpus. 
L’any 1246, la celebració d’una processó 
a mitjans de juny, on s’exhibeix el sant 
sagrament a l’exterior de l’església, va 
passar a formar part del calendari litúrgic. 
Durant el segle xvi, els autos sacramentals 
es van convertir en peces escèniques 
fixes que es representaven després de la 
processó en finalitzar el procés ritual.5

Els cossos i gremis religiosos van 
reunir escenes i quadres sagrats, sovint 
sobre temes de l’Antic Testament, que es 
van convertir en part de la processó en 
moviment pels carrers. Cinquanta anys 
més tard, aquesta tradició es va adoptar 
en altres festes municipals quan es 
construïen carrosses triomfals o roques, en 
les quals es representava un entremés que 
s’emportava per la ciutat amb personatges 
vestits d’àngels i sants, que parlaven en 
diàlegs.

5  Norman D. Shergold (1967). A History of the 
Spanish Stage. From Medieval Times until the 
End of the Seventeenth Century, Oxford, pp. 
52-84. 

2.2. El drama ritual i el ritual 
dramàtic

Els drames litúrgics servien per a 
explicitar de manera plàstica els grans 
misteris de la salvació humana, que es 
commemoraven a les festivitats en què 
s’introduïen aquests drames. Aquest valor 
didàctic no només estava encaminat a la 
instrucció de la gent senzilla sinó fins i tot 
als mateixos religiosos que cada vegada 
trobaven més dificultat en comprendre la 
llengua en què es desenvolupava el ritu6. 
El terme “drama ritual” s’utilitzarà per a la 
pràctica escènica d’autos sacramentals, 
i “ritual dramàtic” per a les pràctiques 
rituals de la celebració de l’Eucaristia 
durant la missa i la processó.

Utilitzats universalment per diversos 
cultes d’Europa occidental, van sorgir 
per la necessitat de fer que la missa fos 
més intel·ligible per a la gent analfabeta 
i, de fet, pot haver evolucionat per la 
influència del drama clàssic i vernacle 
contemporani fora de l’Església. Un dels 
primers exemples documentats va venir de 
València l’any 1432, utilitzant el tema de 
Pasqua, Quem quaeritis in sepulchro?7. 

6 Quan el ritu es feia en llatí.
7  Relata el dolor de les tres Maries al sepulcre i la 

seua alegria en rebre la notícia de la resurrecció 
de Crist. 
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3  Escena del Quem Quaeritis.

A la segona meitat del segle xvi, 
s’havien establert companyies teatrals 
a la majoria de les ciutats espanyoles 
importants. Una de les més famoses de 
València després de 1566 va ser el Corral 
de I’Olivera. Les autoritats religioses 
locals van pressionar per la preservació 
de la bona moral8 i el rei es veia obligat 
a emetre decrets sobre les condicions 
en què es podien muntar o prohibir les 

8  Els actors estaven considerats com a persones 
llicencioses.

obres de teatre rei9. No obstant això, 
mentre els clergues atacaven el teatre 
per motius morals, altres col·lectius com 
les confraries, van lluitar per la seua 
existència, ja que era una font d’ingressos 
per als hospitals de la ciutat. El concili de la 
província eclesiàstica de Toledo, celebrat 
l’any 1565, va mostrar el seu desgrat per 
les danses i espectacles que pertorbaven 
els oficis divins i va prohibir als clergues 
que es posaren màscares i participaren en 
representacions.10 Igualment a València, 
el concili provincial prohibia “repraesentari 
in templis.... quod non sit ab Ordinarii 
examinatore comprobatum”.11 No obstant 
això, el 8 de març de 1583, Felip II va 
enviar uns advertiments defensant la 
dansa i les representacions com a maneres 
d’elevar l’esperit i provocar la devoció 
davant l’intent del concili d’intentar abolir 
les danses i representacions a l’església. La 
reflexió de Felip II va ser que si una figura 
amb pes en la història del cristianisme  
—com era el rei David— va dansar davant 

9  Felip II va ordenar el tancament dels teatres el 
1598, quan un consell de teòlegs va instar la 
prohibició de les obres per raons morals.

10  Fernández Collado, Ángel (1996). Concilios 
toledanos postridentinos, Toledo, Diputación 
Provincial, p. 136. 

11  Traducció pròpia: “per ser representat en 
temples.... que no consta documentat per 
l’examinador ordinari”.
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l’Arca de l’Aliança12 lloant i celebrant Jahvè, 
aqueix fet era suficient per a justificar la 
dansa i el cant com a formes perfectament 
lícites de lloança divina. El concili de 
Toledo decidí, doncs, permetre les 
representacions i danses sempre que no es 
realitzaren en el transcurs dels oficis. 

2.3. El drama litúrgic
A l’Edat Mitjana es va afirmar la 

presència del teatre-espectacle, amb una 
escenografia esplèndida13 i accessible14 
per arribar a un públic majorment illetrat. 
A mitjans del segle xix, l’estudiós francès 
Félix Clément va donar la primera definició 
de drama litúrgic: 

“El drama litúrgic, que és una 
denominació moderna desconeguda 
a l’Edat Mitjana, és un tipus particular 
de cerimònia religiosa que es va 
desenvolupar únicament dins del ritu 
romà”.15

12 II Samuel 6, 12-22; I Par 15, 3-16.
13  Amb la construcció d’elements decoratius, ginys 

escenogràfics i vestuari acolorit.
14  Amb un text senzill, generalment en versos 

curts (octosíl·labs).
15  Clément, F. Liturgie, musique et drame du Moyen 

Âge (1847–1848). Modificat posteriorment 
a Le drame liturgique (1848–1851), Annales 
archéologiques d’Adolph-Napoléon Didron.

A l’Edat Mitjana no s’havia 
desenvolupat encara un sistema de 
notació musical que poguera suplir amb 
efectivitat la tradició oral i gran part del 
treball dels monestirs durant aquesta 
època va consistir en transmetre el cant 
pla.16 Per recordar-se de cadascuna de 
les notes dels cants melismàtics, els 
monjos van recórrer a un truc molt eficaç: 
convertir-los en sil·làbics. Els textos 
incrustats al melisma tenien la propietat de 
rimar amb la vocal amb què es cantava la 
melodia al text original. 

A aquest procediment d’incrustar 
textos rimats se’l va denominar trop17, i 
es va estendre per tots els monestirs de 
l’Europa. A partir del desenvolupament 
dels trops, sorgeix el drama litúrgic. La 
funció essencial dels drames litúrgics va 
ser embellir i donar més solemnitat a la 
litúrgia de ritu romà. Però també tenien 
una finalitat; de caràcter didàctic, perquè 
servien per a explicitar de manera plàstica 
els grans misteris que es commemoraven 
a les festivitats. 

16  Música vocal monofònica i que es canta a 
l’uníson, sense acompanyament, a les litúrgies 
cristianes.

17  Tropo, tropus en llatí, procedeix el grec tropos, 
que vol dir “gir sobre si mateix”. La paraula 
equivalent en llatí és conversio, moviment 
circular, transformació, canvi. Els trops són, en 
poques paraules, afegits o desenvolupaments 
musicals dels cants de la missa o de l’ofici.
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La primera mostra apareix cap a mitjans 
del segle x a l’abadia francesa de Fleury, 
lligada a la cerimònia litúrgica de la visita 
de les tres Maries al sepulcre de Jesucrist 
(Visitatio Sepulchri) on el diàleg s’estableix 
entre les dones i l’àngel18. El trop del Quem 
Queritis va ser el primer a convertir-se 
en drama, encara que no és possible dir 
amb certesa, amb les fonts fragmentàries 
de què disposem, si va sorgir com a trop 
independent o ho va fer des del principi 
com a text del drama. Posteriorment, 
es van anar afegint antífones o textos 
apropiats al tema, creant noves escenes 
relacionades amb la narració original dels 
Evangelis per a, finalment, conformar els 
drames litúrgics posteriors.

Tenen un caràcter marcadament festiu i 
no estan pensats per a solemnitats amb un 
caràcter trist.19

Al principi, el lloc de la representació 
era el temple i la representació es podia fer 
en escenaris verticals i/o horitzontals. Els 
verticals s’alçaven del terra o d’un cadafal 
i es connectaven amb parts elevades, 
que representaven el Paradís. Utilitzaven 
la tècnica aèria amb artefactes que 

18  La interpretació anava a càrrec exclusivament 
d’homes, mantenint l’originària prohibició de la 
intervenció de la dona en l’escena sagrada, que 
era substituïda per un infant o un jove de veu i 
aspecte poc virils.

19  Hi ha trops, per exemple, per a Pasqua, però no 
per al Divendres Sant. 

transportaven imatges i actors des de la 
cúpula fins al sòl del creuer del temple.

 
En el segle xv, a València, un àngel amb 

una palma triomfal davallava del sostre en 
la festa catedralícia de l’Assumpció́ , i amb 
un lliri en la de l’Anunciació.

2.4. Festa del Corpus: punt de 
trobada entre religió i teatre

La teatralitat de la celebració i la 
representació d’obres teatrals estaven 
pensades per a exaltar la devoció del 
Santíssim Sagrament20 i així, aconseguir 
adoctrinar i moralitzar el poble. La 
introducció de noves formes dramàtiques 
va aconseguir un gran èxit, funcionant 
com a expressió col·lectiva de la necessitat 
de referendar anualment els lligams 
comunitaris a través de la festa, la devoció 
i l’espectacle.

Les confraries i els gremis artesanals 
eren els encarregats de gestionar aquest 
teatre religiós tardomedieval.

20 Autos Sacramentals.
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2.5. Els àngels parateatrals

En la tradició cristiana, els àngels són 
éssers creats per Déu que actuen com 
a enviats o missatgers per als homes de 
la Terra. Les cultures mediterrànies han 
desenvolupat tot un art representatiu al 
voltant de la figura dels éssers espirituals 
anomenats àngels en les representacions 
socioreligioses. Una de les funcions 
assignades a aquests éssers va ser cantar 
eternament les bondats de Déu: “Donen 
glòria, honor i acció de gràcies a qui 
s’asseu al tron”.21

4  Leonardo da Vinci: Àngel Gabriel (en l’Anunciació), 
1472-75. 

21  Llibre de les Revelacions o Apocalipsi de sant 
Joan. 

El seu caràcter asexual i valors morals 
de puresa, innocència i virginitat han estat 
majoritàriament relacionats amb una figura 
infantil, amb excepcions ben comptades. 

En l’històric parateatral, el paper 
dels àngels ha estat de presència 
obligada pràcticament en totes aquelles 
històries religioses susceptibles de ser 
representades. La presència d’àngels 
parateatrals més antiga documentada a 
València és a partir de 1355, en el primer 
any de processó del Corpus22. Els misteris 
religiosos eren representats amb cant, com 
el “Misteri d’Adam i Eva”, en què participen 
un àngel Querubí i un “Àngel del Llegó” 
junt amb Déu, Adam, Eva, la Serp i la Mort. 

Aquests àngels parateatrals van 
vestits amb robes molt clares i amb 
dues ales a l’esquena i proclamen les 
excel·lències d’una imatge patronal, 
avisen d’una bona notícia o acompanyen 
un acte protocol·lari.23 La majoria d’actes 
festius en què els àngels s’erigeixen com a 
protagonistes essencials. 

22  En aquesta festa ha estat tradició representar 
antics misteris religiosos sobre les carrosses 
triomfals anomenades “Les Roques”.

23  El 1442, el rei Alfons el Magnànim va ser rebut 
a València per uns àngels sobre núvols. El 1632, 
també a València, un àngel donà a Felip IV les 
claus de la ciutat.
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2.6. Les festes patronals

A l’antiga Roma, calendarium feia 
referència al dia en què s’havien d’abonar 
els interessos produïts per préstecs 
realitzats, cobrament que es feia coincidir 
amb les calendae.24 Posteriorment, 
va derivar al procediment de còmput 
temporal basat en la successió dels 
diferents mesos amb el nom dels seus 
déus pagans.25

Durant els segles x i xi, el sistema 
de còmput anual del temps adquireix 
una configuració precisa segons la qual 
cadascun dels mesos es representa 
a partir d’un episodi pres de la vida 
camperola del moment, amb els seus 
períodes d’activitat, però també reflectint 
les pauses (els moments de descans 
laboral), en què les feines donen pas a 
la pregària i a la festa. D’aquesta relació 
entre el calendari religiós i l’agrari, tenim 
una primera correlació entre festa patronal 
i cicle agrícola, ja que les festes dels 
pobles, per una raó o altra, tenen lloc en 
el període de menor treball al camp, a 
l’estiuet.

24   Primer dia de cada mes (lluna nova).
25  A l’Edat Mitjana, mitjançant les Etimologies, Sant 

Isidor (Cartagena, c. 556-Sevilla, 4 de abril de 
636) pretenia explicar cadascun dels mesos en 
funció del corresponent déu pagà al que remetia 
el seu nom.

El cristianisme des dels seus orígens va 
tindre com a eines fonamentals de difusió 
els elements litúrgics i commemoratius; és 
a dir, el ritual de la festa i la festa mateixa 
com a record, celebració, commemoració 
o advocació. L’Església va cristianitzar, 
ja des del principi, les festes paganes, 
fent coincidir les dates de les festes 
cristianes26 amb les de les principals festes 
preromanes. Els orígens pagans d’algunes 
celebracions és reconegut, entre altres, per 
sant Agustí, quan “exhorta els cristians a 
no celebrar el dia solemne en consideració 
al sol, com els pagans, sinó en relació 
amb el que va fer el sol”.27 El culte a la 
Verge o als sants, en qualitat de patrona o 
patrons de les ciutats, són la continuació 
de les pràctiques religioses precristianes, 
normalment de religions politeistes que 
van ser assimilades pel cristianisme.28 

Davant dels atzars de la vida de llavors 
(epidèmies, plagues, desastres econòmics 
per pedra o sequera), els pobles acudien 
als sants com a intercessors davant Déu. 
A canvi, els oferien un vot o promesa, és 
a dir, el compromís de celebrar un dia de 
festa en honor seu, observant la vigília 

26  D’aquesta manera, es van fer coincidir amb els 
solsticis d’hivern (Nadal) i d’estiu (Sant Joan), i 
amb els equinoccis de primavera (Sant Josep i la 
Setmana Santa) i de tardor (Sant Miquel).

27 Frazer, 1890: 415.
28 Maldonado, 1990: 61-62.
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abstinència de menjar carn, fent obres 
de caritat i homenatjant el sant amb una 
processó.

Antigament Aldaia era una societat 
bàsicament agrària en què el cicle de 
la terra condicionava les vides de la 
gent que la treballava. Els sants han 
estat tradicionalment mediadors entre 
la gent i la divinitat en la consecució 
d’objectius tant personals com col·lectius, 
especialment els relacionats amb el camp. 
A l’any 1550, es construeix una capella 
per als Sants Abdó i Senent (Sants de la 
Pedra). Baix la seua advocació es busca 
la protecció de collites així com impedir 
pedregades. Dos anys després, al 1552, es 
construeix la Capella del Santíssim Crist 
dels Necessitats, presidida per una talla 
del Crist dels Necessitats. 

El 3 de desembre de 1563, les 
conclusions de la XXV sessió del Concili de 
Trento va tindre un enfocament didàctic, 
insistint en la necessitat d’instruir el 
poble en la intercessió i invocació dels 
sants. La situació va canviar amb el 
Racionalisme i la Il·lustració, que va portar 
els governants29 a prohibir els excessos 

29  Durant els regnats de Carles III i de Carles IV, 
es prohibeixen les salves d’arcabusseria i les 
soldadesques que participaven a les festes 
patronals, els moros i cristians, les corregudes 
de bous, i fins i tot molts elements festius i 
rituals de les processons i confraries de la 
Setmana Santa.

de les festes religioses i civils en base a 
una nova concepció del fenomen festiu. 
Les prohibicions no es van complir, i les 
festes populars es van mantenir fins el 
1834, després de la mort de Ferran VII, 
en començar el Romanticisme i, amb 
ell, l’interès per les festes i els costums 
populars.

Les festes religioses i patronals s’han 
vist afectades pel binomi Església-
Estat. A la Segona República perden el 
suport polític, durant règim franquista es 
recupera amb més força i vigor; i, amb 
l’arribada de la democràcia, hi ha una 
autèntica eclosió de les festes populars, 
convertint-se en autèntics referents 
identitaris dels pobles i ciutats.

El mot ’festa’ prové del llatí festum que 
designa qualsevol reunió de gent amb 
propòsit de diversió. Segons Durkheim30, 
una societat requereix els necessaris 
moments “d’efervescència col·lectiva” per 
autoafirmar-se. 

Les societats necessiten espais físics 
i temporals, on periòdicament es puguen 
transgredir els límits quotidians. Les 
conseqüències polítiques són evidents: 
exaltació i reivindicació d’allò local.

Les festes es desenvolupen en un 
espai públic obert, de fàcil accés a tothom 
on els seus participants se l’apropien i 

30   Durkheim, E. (2003). Las formas elementales de 
la vida religiosa, Alianza Editorial, Madrid. 



Conceptes previs per a entendre el Cant de la Carxofa 19

el converteixen en un element més de 
l’activitat festiva. Durant el període de 
festa, es socialitza l’espai públic i es 
transforma. Entre els participants de la 
festa existeix un llenguatge comú i un 
tipus de comunicació simbòlica que només 
entenen els que hi formen part d’aquesta 
singularitat local.

2.7. Els diferents espais de la 
festa

L’interior de l’església, amb tot el seu 
espai divers i connotat, i amb tot el seu 
entorn carregat de simbolisme, serà l’espai 
escènic inicial del primer teatre religiós. 
L’espai sagrat on es desenvolupa el 
drama està amarat d’una forta simbologia 
en els seus llocs interns conferida pels 
punts cardinals. D’aquesta manera, la 
part occidental de l’església31 (l’oest), 
generalment anirà assimilada a la tenebra, 
l’infern o el món dels morts. 

A l’Edat Mitjana, el teatre medieval és 
un espai habitual d’activitat col·lectiva: la 
plaça és el marc ideal, centre de la ciutat, 
lloc de mercat i de cerimònia. El teatre 
medieval no segueix cap teoria de l’espai 
escènic, però no renuncia als pressupòsits 
espacials del drama religiós a l’interior 

31 Els peus de la nau.

dels temples. Així, es conservarà el sentit 
orientatiu est-oest (Paradís-Infern), 
integrant a la representació els entorns 
arquitectònics i els elements de mobiliari 
urbà propis (font pública, arbres...).

2.8. Evolució del drama sagrat: 
la processó cristiana i la seua 
genealogia

El nucli de les processons catòliques 
medievals i modernes es va desenvolupar 
a partir de les representacions 
dramàtiques dels primers segles dC. que 
els primers cristians van utilitzar per a 
recordar els episodis més importants de la 
vida de Jesús.32 

A l’Edat Moderna, l’estructura de les 
processons va sorgir del desplaçament de 
les representacions dramàtiques sagrades 
fora del temple.33 El clergat volia esvair 
la frontera entre l’entorn sagrat i profà 
mitjançant l’exportació de representacions 
dramàtiques sagrades fora del lloc de 
culte, i utilitzar les dramatitzacions com a 
recurs retòric eficaç per a l’evangelització 
i la conversió. A més, l’Església volia evitar 
el risc que aquestes representacions 

32  Etheria, Itinerarium peregrinatio (1997). París, 
Éditions du Cerf.

33  El terme temple s’utilitza per referir-se a 
qualsevol tipus d’edifici religiós.
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dramàtiques, i el sagrat juntament amb 
elles, es contaminaren pel contacte 
amb l’entorn profà, concretament per la 
utilització d’actors.34

No obstant això, l’Església catòlica mai 
ha estat capaç d’impedir la transformació 
de l’estructura de percepció de la litúrgia 
eucarística quan s’exportava a un 
entorn profà. Un cop al carrer, la litúrgia 
eucarística no podia controlar la tendència 
dels fidels a convertir el sagrament en un 
espectacle, en el qual el poder simbòlic de 
la paraula queda sotmès al poder icònic de 
la visió. Per exemple, durant la processó 
del Corpus Domini35, la majoria dels fidels 
acaben no prenent el sagrament ni abans 
ni després de la processó, perquè estan 
contents amb la seua entrada en relació 
visual directa amb el Cos de Crist. 

34  En el catolicisme medieval i primerenc modern 
tenien gairebé la mateixa reputació que les 
prostitutes.

35  La festa del Corpus Domini (el Cos del Senyor) 
va ser instituïda l’any 1264 per la butlla 
Transiturus del papa Urbà IV, que pretenia 
institucionalitzar i regir una pràctica que ja era 
força habitual en diverses diòcesis, és a dir, 
portant l’hòstia consagrada en processó pels 
carrers d’una ciutat.

2.9. Les processons

Als seus començaments, es deien 
pompes36 i no processons. De fet, a la 
litúrgia del Sagrament del Baptisme, 
s’exigia al batejat la renúncia prèvia de 
les “Pompes de Satanàs”. Aquest vocable 
grec va passar després al llatí pompa, 
també assignat al seguici o processó. En 
definitiva, era l’acompanyament sumptuós, 
nombrós i de gran aparell que es feia en 
una funció.37

Amb el pas del temps, l’Església aniria 
filtrant i depurant les reminiscències 
paganes dels actes fins a adoptar un estil 
“militarista”. Comprovem que processó 
és també sinònim de “marxar” o “marxa 
en sentit militar”. Així, al començament 
de la legió romana, sempre va figurar 
l’estendard o ensenya respectiva, com una 
àguila imperial, més tard substituïda en 
el Cristianisme per la Creu com a símbol 
victoriós de Crist, vencedor de la mort. 

Les processons tenien un sentit 
marcadament religiós i són actes que 
enalteixen la fe. Una de les processons 
més habituals són les rogatives 
introduïdes durant l’Imperi Romà als 

36  Nom grec que s’assignava als seguicis o 
comitives en què prenien part carrosses, cors, 
músics, dansaires, etc., per realçar les festivitats 
en honor als seus déus pagans.

37 Fins i tot fúnebre.
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segles v i vi que servien per a foragitar les 
fams, les pestes, les malalties, les guerres 
i qualsevol calamitat que poguera ocórrer 
als pobles.38 Eren iniciativa de l’Església 
cristiana i servien per a manifestar la 
religiositat col·lectiva. 

La primera processó del Corpus39 
s’havia celebrat a València probablement 
en 1355, en tot cas en la segona meitat 
d’aquest segle. El rei Alfons III de València 
havia fet lliurament del Sant Calze del Sant 
Sopar a la Catedral valenciana en 1437. 
Aquest fet va reforçar la passió eucarística 
del poble. 

En la primera meitat del segle xvi, en 
els anys previs al Concili de Trento, s’havia 
creat en València la primera confraria de la 
Minerva per a l’Adoració de l’Eucaristia40, 
amb anterioritat a 1450. 

2.9.1. La deconstrucció de la litúrgia en 
les processons religioses

L’evolució del drama sagrat i la seua 
transició de l’interior del temple a l’exterior 
implica una expansió de l’espai litúrgic. 
Mentre que l’Església ha intentat expulsar 
la dimensió corporal del drama de les 

38   En la processó de Sant Sebastià per exemple 
s’implorava la salvació de les pestes i de les 
epidèmies.

39   Era la solemnitat religiosa més important de 
València.

40   En la parròquia de Sant Martí.

processons41, l’estètica de la religiositat 
popular ha manifestat una tendència 
oposada, introduint un realisme extrem42 
que es podria interpretar com una reacció 
a l’espiritualització de drama sagrat. 

La culminació del drama eucarístic es 
va produir posant en escena personatges 
semblants a les imatges vestides de la 
processó.43 Les imatges caminants de la 
processó va preparar el camp de presència 
escènica. 

L’esquema dramatúrgic processional 
implicava l’ocupació de tot l’espai urbà, 
emplenat de teatralitat religiosa a 
través d’una escena itinerant que anava 
presentant les diverses seqüències 
dramàtiques sobre escenaris mòbils 
(carros, roques o castells) al llarg de 
carrers i places de la població.

41  Per exemple, substituint els imitadors humans 
per estàtues de fusta.

42  Es nota, per exemple, en l’evolució de l’escultura 
processional espanyola: roba, joies, cabells reals, 
abundància de sang i ferides, expressivitat dels 
ulls, etc. 

43  Bräunlein, Peter J. (2009). “Ikonische 
Repräsentation von Religion”, a Europäische 
Religionsgeschichte. Ein mehrfacher 
Pluralismus, Hans Kippenberg ed., Göttingen, 
pp. 771– 810.
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2.9.2. La Processó del Crist dels 
Necessitats d’Aldaia

En la litúrgia processional del Crist 
dels Necessitats d’Aldaia participa un 
gran nombre de persones, els fidels, 
manifestant la seua devoció al patró del 
poble, bé com espectadors o com agents 
actius en la processó.

5  Crist dels Necessitats d’Aldaia.

Una adequada ambientació abans i 
durant l’acte processional, ajudarà a captar 
l’atenció dels fidels i, conseqüentment, 
ajudar-los a interioritzar el missatge 
religiós d’aquest. Així, la visió de les 
balconades decorades amb tapissos i 
cobertors amb la imatge del Crist, les 
garlandes i banderoles penjades al llarg 
del recorregut, els ciris i les lluminàries, 
l’enramada de murta, timó i romer, la llum 
del capvespre... proporcionen la preparació 
per a la devoció.

En començar la processó, la música 
juga un paper fonamental en l’exaltació 
de l’emoció. Les notes musicals dels 
dolçainers i dels músics de la banda 
acaronen les ànimes dels assistents al llarg 
de la desfilada. El bram de les carcasses 
i l’olor de la seua pólvora, agiten els pits 
mentre l’aroma de les xafades herbes 
embriaga l’aire.

I desfila la imatge del padró, obra 
de l’insigne escultor Melitón Comes, 
realitzada el 1940 després de la destrucció 
de l’anterior el 193644. La trauen els 
membres de la Confraria del Crist dels 
Necessitats amb ajuda dels Clavaris del 
Crist.

6  Una imatge de la Solemne Processó del Crist 
d’Aldaia. Foto: Villena.

44  La imatge inicial datava de 1652 i va ser 
invocada a la sequera de 1725, i l’any 1800 es 
va sortejar el nom.
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7  Els Portadors del Crist dels Necessitats portant en anda la imatge del patró d’Aldaia.
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3.1. La figura de l’angelet

Els àngels són personatges no 
materials elementals i bàsics dins les 
creences religioses arreu del món, però 
concretament a les diferents cultures 
mediterrànies, la seua presència es troba 
molt assumida. Des del començament de 
la tradició cristiana, han estat els avisadors 
de totes les bones noves possibles45, 
encara que també apareixen els àngels 
caiguts encapçalats per Llucifer.46 

No obstant això, la puresa ètica i 
asexuada del fet angèlic, els atorga 
un paper determinat i diferencial a les 
nostres representacions socioreligioses. 
Culturalment, els xiquets i xiquetes menuts 
són àngels, moral i devocionalment.47 
Així, la fórmula acostumada en les 
representacions i festes dels àngels 
parateatrals utilitza una figura infantil, 
generalment vestida amb roba molt clara i 
amb dues ales a l’esquena.

45  L’Anunciació de l’Encarnació a Maria, el 
Naixement de Jesús als Pastors, la Resurrecció 
de Crist a les Maries.

46  Les revoltaren contra el seu Déu i perderen la 
batalla.

47  Albat: Xiquet que mor abans d’aplegar a l’ús de 
raó.

3.2. Antecedents

A la catedral de València, en els 
segles xiv i xv, es representava la baixada 
de l’Esperit Sant el dia de Pentecostes, 
en l’acte conegut com “la palometa”,48 
un artefacte cobert amb plomes que 
davallava del cimbori sobre el presbiteri 
mentre llançava coets i altres focs d’artifici. 
També era molt popular el Cant de la 
Sibil·la, no solament a Espanya sinó també 
a França i Itàlia. Des del s.XV també es 
representava la Gloriosa Nativitat de Jesús 
i l’Àngel Custodi. 

El dia del Corpus s’hi representaven 
els Misteris, escenificacions de la Sagrada 
Escriptura i les vides dels sants. Encara es 
conserven el text i la música d’Adam i Eva, 
el Rei Herodes i Sant Cristòfol.49 El Misteri 
assumpcionista començà a ser representat 
el 15 d’agost del 1416.50

A la Consueta del Misteri d’Elx del 
162551 trobem la següent descripció:

“Obre’s la porta del cel y devalla lo 
núvol ab lo angel ab palma en la ma, y 
comensant a exir per la porta, se dispara 

48  Un colomet de fusta amb plomes de paper.
49  E. Lóper Chavarri (1945). La música de los 

Misterios del Corpus por los tiempos de Alfonso 
el Magnánimo, ACCV, XIII. 

50  Timoneda, Joan (1569). Memoria valentina. 
Valencia. 

51 La més antiga conservada
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la artilleria y sona lo orgue, ministrils 
y campanes, mentres obre’s lo nuvol y 
comenca lo angel a cantar”. 52 

Aqueix “núvol” va ser convertit 
posteriorment en la “Mangrana”.53

En els llibres de Güell,54 amb referència 
a les celebracions vicentines de València, 
es descriu una tramoia que es va posar en 
marxa en passar la processó per sota d’un 
arc de triomf al Carrer del Mar. Descriu que 
es va obrir una magrana suspesa al propi 
arc i en van sortir coloms i altres ocells, 
mentre un nen pujat sobre una àguila 
cantava “versos o cobles en lloor del sant”, 
acompanyat per violins i oboès situats 
en un cadafal que els ocultava al públic. 
També explica que la música va durar el 
temps necessari perquè l’àguila baixara al 
carrer i tornara a pujar, fins a amagar-se 
novament a la magrana. 
 

52  J. Pomares Perlasia (1957), La “Festa” o Misterio 
de Elche, Barcelona. Pág. 125. 

53  Esfera prou gran, dividida en vuit segments a 
manera de gallons, que en obrir-se pel seu cap 
inferior descobreixen l’àngel cantaire i portador 
de la palma.

54  T. Güel, Memorias históricas de este Real 
Convento de Predicadores de Valencia, que 
escribió, el r. p. fr. T homas Guell, Biblioteca de 
la Universidad de Valencia [=BUV], Ms. 161, sin 
foliación. 

8  La naumàquia de 1755 al riu Túria de València, en 
el tercer centenari de la canonització de Sant 
Vicent Ferrer.

En la Consueta d’Herrera y Bonilla55, 
es replega l’ordre de la Processó general 
organitzada per la ciutat l’any 1726:

“...Tramoya al pasar la procesión bajo 
un arco triunfal a la salida de la Calle 
del Mar —se abre una “hermosa 
granada” dejando libres las palomas 
que contenía— a la vez baja un niño 
vestido de ángel, cantando “coplas en 
loor del santo”, a caballo de un águila 

55  Herrera y Bonilla, T. Consueta de la Santa 
Metropolitana Iglesia de Valencia, Archivo de la 
Catedral de Valencia [=ACV]. Ms.X, p. 376 y p. 
377.
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que mueve las alas, acompañado por 
“un coro de música de instrumentos 
de cuerda y de abués”; la música dura 
hasta que el niño vuelve a subir hasta la 
granada...”.

La mateixa tramoia funcionaria almenys 
una altra vegada, el 1733. En aquesta 
ocasió, un infantil de la catedral va cantar 
una lletra centrada en el “timet Deum”.56 

El llibre del Pare Martín Malo, dedicat a 
la Inauguració de la Capella del Carme de 
València l’any 1783, descriu els adorns que 
els veïns havien fet per honrar la Verge:

Tras esto se descuelga un blanco globo
Sostenido de alados Serafines,
Que al mas cuerdo tenian hecho un 
bobo,
I retumbando cajas y clarines
Un Angel entonó un suave trobo, 
Encaramando el rostro de jazmines,
Como el dulce rocio que platea
La blanda grama, i grato la recrea.

3.3. Els orígens de la Carxofa
El cant de la Carxofa sembla ser 

una reducció-adaptació de les diverses 
manifestacions del teatre medieval 

56 “El que tenia millor veu”, segons Güell.

assumpcionista.57 Una de les primeres 
fonts documentals d’aquest acte 
tradicional apareixen a l’any 189158, al 
diccionari de Jochim Martí y Gadea:

“Carjòfa. f. Bot. Alcachofa: piña o cáliz 
de esta planta, comestible antes de 
abrirse la flor. Carjòfa borda. Alcancil, 
alcachofa silvestre. // La carjòfa de 
Aldaya, Silla y altres pobles. Flor 
artificial en forma de alcachofa, que en 
estos y otros pueblos de la provincia 
de Valencia, suspenden a la puerta del 
templo, en las fiestas de sus santos 
patronos; cuando la procesión va 
a entrar en la iglesia, parándose el 
concurso con la imagen, se abre la flor 
y sale de dentro un niño vestido de 
angel que, al compás de la orquesta, 
canta un motete. //fr. met. Fam.cFer una 
còsa de carjòfa à carjòfa. Realizar una 
cosa de año en año, anualment”.

A l’any 1989 es van retrobar uns versos 
corresponents a la processó del Crist del 
Necessitats de l’any 1887, confirmant la 
presència de l’acte de la Carxofa al poble 
d’Aldaia:

57 Com el Misteri d’Elx o el Cant de la Sibil·la.
58  Martí y Gadea, Jochim (1891). Novísimo 

Diccionario General Valenciano-castellano, 
Imprenta de José Canales Romá, Valencia, p. 
571.
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“Al fi de la processó
la carxofa s’obrirà
i un anchelet cantarà
per a lluir la funsió”.

Una altra referència al Cant de la 
Carxofa d’Aldaia la trobem publicada al 
diari Las Provincias del 28 de novembre de 
1898.59 

“Tiene Silla una especialidad en su 
popularísima fiesta del Santísimo Cristo 
que se celebra el día 6 de agosto. Esa 
especialidad es la Carchofa. No hay 
necesidad de que la describamos, 
porque apenas habrá en Valencia quien 
no la conozca. Los excursionistas se 
enteraron de todos los pormenores de 
aquest curioso aparato, y copiaron el 
villancico que canta el ángel al aparecer 
ante el público saliendo de la Carchofa. 
Esta fiesta se celebra también en los 
pueblos de Aldaya y Alacuás”.

Igualment, el Diari de València es va fer 
ressò de les festes el 10 d’agost de l’any 
1914.

“...En todos los actos religiosos actuó 
nutrida orquesta, no faltando vistosas 

59  Relat al voltant de la visita al municipi de Silla 
per part d’un grup d’artistes i intel·lectuals del 
Centre Excursionista de Lo Rat Penat el dia 27 
de novembre de 1989.

cabalgatas, ruidosas tracas, conciertos 
musicales, la típica “Carxofa” y devotas 
y concurridas procesiones...”.

L’any 1928, el Refraner valencià, 
d’Estanislau Alberola i Manuel Peris,60 
apareixen referències de la Carxofa 
d’Aldaia:

“Carxofa” a aquest esferoide que s’obri; 
aquesta practica s’ha estés a d’altres 
viles de I’Horta valenciana, com Aldaia.

L’any 2015, en el seu llibre sobre 
la biografia de Rigoberto Cortina, 
l’investigador Robert Ferrer Llueca61 va 
afirmar: 

“Considerem més prudent considerar 
només com a hipòtesi l’any de 1854 
com a data de composició de la música 
de la Carxofa per Rigoberto Cortina, 
una composició que per la seua gran 
frescor, melodia i estil musical pròxim 
als models italianitzants imperants en 
l’època, va adquirir ràpidament gran 
fama i es va popularitzar en distintes 
localitats valencianes”.

60  Alberola, E; Peris, M. (1928). Refraner valencià, 
València, p.20. 

61  Ferrer Llueca, R. (2015). Rigoberto Cortina 
Gallego (1843-1920), Institució Alfons el 
Magnànim, València.
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Més recentment, a l’any 2019, el 
Vicerectorat de Projecció Territorial i 
Societat de la Universitat de València, va 
editar el llibre Festes, danses i processons 
als arxius de la Casa Insa, on els seus 
autors analitzen la cultura festiva de dívuit 
municipis de la Ribera del Xúquer, gràcies 
a les dades que contenen els llibres de 
lloguer de la roberia Casa Insa de València. 
En aquest treball apareixen anotacions 
que apunten a la celebració de la Carxofa a 
Aldaia en l’any 1858. 

D’una altra banda, Enric Juan 
aporta l’hipòtesi de què els arrels de 
la Carxofa es puguen remuntar fins al 
segle xvii (com així ho avala l’exemple 
de Sueca) i que a partir de la segona 
meitat del segle xix degué experimentar 
una actualització i remodernització, 
segons la nova composició musical de 
Rigoberto Cortina62. Altrament, l’’any 
1992, el professor Antonio Ariño, seguint 
l’historiador Vicent Lluesa, ja n’oferí una 
explicació prou més raonable. Assenya-
la que tant el càntic com l’artefacte 
formarien part d’un costum molt antic 
segons el qual un xiquet o xiqueta del 
poble, enfilat damunt d’un cadafal i vestit 
d’àngel, recitava versos al·lusius a la 
majestat de Déu en el moment en què 

62  Cronista local d’Alaquàs i director de la 
publicació històrica Quaderns d’Investigació 
d’Alaquàs.

la imatge del Crist era a punt d’entrar al 
temple. Cosa que portà el professor Ariño 
a concloure que “no seria estrany, per tant, 
que l’actual representació de la Carxofa 
fora el resultat d’una evolució lenta a 
partir d’aquest acte tan típic de moltes 
festes populars, consistent en el recitat de 
versos al·legòrics durant el recorregut de 
la processó”. 

Aquesta representació va tindre lloc 
fins i tot durant el govern de la República. 
L’únic moment en què deixaria de 
celebrar-se va ser amb l’arribada de la 
Guerra Civil.

3.4. L’aparell de la Carxofa 
d’Aldaia

La Carxofa és un dispositiu gegant 
decorat amb la forma invertida d’aquesta 
flor.63 En el cas d’Aldaia, l’aparell es fixa a 
terra per un pal de secció cilíndrica64 i, en 
obrir les seues fulles, deixa al descobert 

63  És una flor verda comestible i com a flor que 
és els seus pètals es tanquen sobre un cor, de 
color verd clar i molt tendre. Aquest cor, quan la 
peça no és molt fresca, conté filaments que es 
convertiran en pistils i donaran pas a unes flors 
liliàcies que li serviran per reproduir-se. 

64  Aquesta particularitat és un signe diferenciador 
respecte a la resta de Carxofes que es pengen 
en altres poblacions, com Silla, Alaquàs o el 
Barri del Carme de València.
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a un xiquet o xiqueta vestit d’àngel, que 
cantarà al Santíssim Crist dels Necessitats 
una lloança.

9  Imatges de l’aparell de la Carxofa d’Aldaia abans 
del cant, en posicions tancada i oberta. Fotos: 
Mateo Sanchis Aznar.

10   Carxofa oberta amb l’angelet Laura Taberner 
(2009).
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Tenim informació sobre l’existència 
d’almenys tres aparells “en propietat” 
del poble”. Per a la més antiga de les tres 
carxofes, van fer servir un masteler de 
mobila i el van pintar de color verd fosc. 
L’estructura estava feta completament de 
fusta, amb un anell a la part superior on 
s’ajustaven unes fulles molt interessants, 
fetes amb un bastidor de fusta cobert de 
tela verda, col·locades en dues fileres. 
L’apertura de l’artefacte es feia mitjançant 
un sistema de cordes accionades 
manualment pels tramoistes.65 Aquests 
homes se situaven darrere del pal i eren 
els encarregats, amb l’arribada del Crist 
i a la veu Amunt!, de fer visible l’àngelet 
amagat al seu interior, situat a la peanya i 
assegurat amb una corretja. En finalitzar 
el cant, havien de fer baixar les fulles 
per ocultar de nou l’angelet en tancar la 
carxofa.

L’any 1961 l’enganxament del 
mecanisme col·locat dalt de la carxofa 
estava prou debilitat. En el moment de 
l’arribada del Crist, els encarregats de 
tirar de la corda van cridar “Amunt!” al 
temps que tiraven tots junts per poder 
obrir les fulles. Però, aquesta vegada, 
l’enganxament es va trencar i les fulles 
no s’obriren. Ràpidament, van trobar una 
solució perquè l’àngel poguera cantar-li 

65 Estaven fetes de cànem.

al Crist: van desplaçar la tela de les fulles 
del davant, de manera que la xiqueta 
tinguera contacte visual amb el director de 
la banda.

L’any següent, al taller del carrer 
de Xest, Sofío Navarro, Enrique Guillot 
i Daniel “de Camises” van fabricar un 
nou aparell, aprofitant el pal de l’antiga 
estructura. Van fer les fulles totalment 
de fusta, un poc corbades, perquè 
l’aparell mostrara una forma més natural. 
Aquestes, en la seua part exterior, 
estaven pintades de verd i a l’interior 
mostraven un cel blau decorat amb 
núvols, angelets i estreles de color blanc, 
obra d’un pintor palmiter valencià. Uns 
anys més tard, el 1974, el clavari Ricardo 
Guillot66 va encomanar una reductora que 
connectava una manovella amb un cable, 
per a obrir i tancar les fulles amb facilitat. 
Ricardo també va fer molts treballs de 
manteniment d’aquest aparell, sobre tot 
ajustar les cordes, a més de reparar l’anell 
superior de fusta.

66  Fill d’Enrique Guillot, un dels fabricants de 
aquesta Carxofa.
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11  L’emoció de l’angelet.

Com que el visible deteriorament 
de l’antiga Carxofa demanava una 
restauració urgent, els clavaris del Crist 
dels Necessitats 2000-2001, van pensar 
que el millor era fer-la nova, un poquet 
més alta i amb més diàmetre, i aquest 
treball el van encarregar a l’artista faller 
Pasqual Montes67. L’estructura de la 
Carxofa actual està feta de ferro pintat en 
color verd fosc. A uns dos metres d’altura 
hi ha un repeu circular on es situa l’àngel, 
subjectat per una barana semicircular. 
Al capdamunt, les huit ales de fusta es 
subjecten a un mecanisme elèctric, que 
possibilita de l’apertura i el tancament de 
l’artifici. Les fulles estan pintades del verd 
característic de la carxofa i decorades 
amb una filigrana daurada.68 L’apertura de 
les fulles es fa mitjançant un mecanisme 

67 Al seu taller d’Aldaia.
68 Pantone TPG 18-0125.

hidràulic, deixant al descobert un cel blau 
amb núvols i estreles de color blanc. El 
pal de l’aparell des del “repeu” on canta 
l’angelet, està cobert per una tela de color 
roig, ajudant a focalitzar tota l’atenció en 
la part superior.

12  L’artefacte de la Carxofa d’Aldaia al taller de 
Pascual Montes.

L’aparell es plantava a primera hora del 
matí del dia 6 d’agost, anunciant a la gent 
del poble que el dia gran de la festa havia 
començat. Aquella estructura es convertia 
en espectador mut dels passos precipitats 
pel carrer i de l’aglomeració de gent al seu 
voltant durant els esdeveniments festius 
del dia. Des de la seua posició privilegiada, 
escoltava el volteig general de campanes 
i el passacarrer amb dolçainers i banda 
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de música, amés d’olorar la pólvora de 
l’ensordidora disparà. I, finalment, esperar 
pacientment el moment d’obrir el seu cor 
al Crist dels Necessitats d’Aldaia.

13  Disparà de l’any 1955 enfront l’església de 
l’Anunciació, a càrrec de l’afamat pirotècnic Gori 
de Mislata. A la dreta de la imatge es pot veure 
la Carxofa plantada, envoltada de persones. 

3.5. La Carxofa d’Aldaia:  
el cant

Cal aclarir que tant l’agrupació musical 
com el cor participants en l’acte del Cant 
de la Carxofa, eren els mateixos que eixe 
dia havien participat a la Missa Major en 
l’Església de l’Anunciació.69 

3.5.1. Els músics
Durant el segle xix, els músics de 

l’orquestra de la Banda Vella “La Lira” 
eren els encarregats d’acompanyar el 
Cant de la Carxofa. Durant la Guerra Civil, 
aquesta orquestra es va dissoldre i, en 
reiniciar-se les tradicions festeres al poble, 
van començar a intervindre orquestres 
o músics de fora, amb la mediació del 
violinista aldaier Emili Abad.70 En el 
programa de festes de 1955, s’anuncia 
el tradicional acte de la Carxofa, amb 
l’acompanyament d’orquestra:

“...finalizando con la tradicional 
“Carchofa”, cantada por un infantillo, 
acompañado de orquesta...”.

69  En la seua totalitat o una selecció més reduïda 
de músics i coral.

70  Com va ser el cas de l’Orquestra Simfònica de 
València1 l’any 1941.
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Des de l’any 1972, un conjunt de 
músics de la Unió Musical d’Aldaia (UMA) 
és el que posa música, cada 6 d’agost, al 
motet de la Carxofa d’Aldaia. 

14  Conjunt de la Unió Musical d'Aldaia en el Cant 
de la Carxofa.

3.5.2. El cor
Antigament el cor parroquial era qui 

acompanyava l’angelet en el Cant de 
la Carxofa. Entre els cantors d’aquella 
formació inicial, trobem els aldaiers 
Benedicto Andrés, Tomàs Andreu71, 
Antonio Galindo, Tomàs Guillot i Victoriano 
Mateu. Més tard, el grup va estar format 
per: Francisco Guzmán, Nicomedes 
Taberner, José Moreno Guasp, Aleixos 
Guzmán, Antonio Martínez, Miguel 
Guzman, Vicent Folgado, Vicent Miguel72 i 
Salvador Andrés Peris.73 Per acompanyar 

71 Conegut per Tomàs “el Carnisser”.
72 El “dels segurs”.
73  Conegut per “el mascle”.

l’angelet durant el cant de la Carxofa, a 
aquest grup s’unia el tenor aldaier José 
Romero, integrant de l’agrupació coral 
del mestre José Luis López García.74 Des 
de l’any 1972, data de la seua fundació, 
l’Orfeó d’Aldaia acompanya l’angelet 
ininterrompudament en el Cant de la 
Carxofa.

15  Membres de l’Orfeó d’Aldaia participant en el 
Cant de la Carxofa.

74  Director de cors i escolanies. Fou professor 
de diferents centres d’ensenyament, entre els 
quals hi havia el Conservatori de València, i més 
tard catedràtic de Conjunt Coral i Instrumental 
del Conservatori Superior de Múrcia. És 
autor d’obres de pedagogia coral, i diverses 
composicions per a cor, entre elles dues misses, 
obres per a cant i piano i música de cambra. 
El 1999, va ser nomenat Acadèmic de la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de 
València.
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3.5.3. L’angelet de la Carxofa
Després de la Guerra Civil, la Carxofa 

era cantada tots els anys per un infant de 
l’Escolania de les Escoles Professionals 
San José en València, preparat pel director, 
organista i compositor José Luís López 
García. 

El cantor arribava el mateix dia 6 
d’agost amb el seu mestre i es preparava 
en casa de José Romero.75 Amb 
l’harmònium col·locat als peus de l’aparell, 
assajava amb l’organista de l’església 
de l’Anunciació, amb Victoriano Mateu i 
l’ensemble instrumental.

Aquesta va ser la norma general fins 
a l’any 1972, període a partir del qual 
començaren a entonar la Carxofa fills i 
filles del poble, preparats per Juan Bautista 
Mas, conegut per tots com El tío Batiste, 
el qual va fer-se càrrec de l’acte de la 
Carxofa. 

El primer angelet del poble en cantar la 
Carxofa va ser una xiqueta: Teresa Ferriz 
Suay a l’any 1972. Cal destacar aquest fet 
perquè anteriorment, sempre havia estat 
cantada per xiquets. L’any següent, el Tio 
Batiste va demanar a Antonio Andrés que 
es fera càrrec de la preparació de l’acte, 
oferint-se Federico Burguet Cervera a 
ajudar-li i supervisar la preparació de 
l’àngel. En l’any 1974, Antonio Andrés va 
seleccionar Fernando Taberner Muñoz, el 

75 De “Ca Nasio”.

16  Juan Bautista Mas (primer a l’esquerra) dirigint 
el Cant de la Carxofa l’any 1987.
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qual ha estat l’únic en cantar-la tres anys 
seguits. L’any 1977 tornà a cantar-la una 
xiqueta, María Teresa Granell Moreno, 
i durant els dos anys següents (1978 i 
1979) ho va fer un aldaier que aleshores 
formava part de l’Escolania de la Mare de 
Déu dels Desemparats: Ximo Moya Ferrís.  
Un any després, en 1980, l’últim d’Antonio 
Andrés al front de la coordinació76, va 
preparar l’angelet César Benlloch Cubilles. 

17  L’angelet Ximo Moya amb la seua família l’any 
1979.

El treball de preparació es feia a casa 
d’Antonio Andrés i els assajos de conjunt 
tenien lloc al “Teatret”. Aprofitant els dies 
d’assaig de la banda, el grup instrumental 
què hi anava a participar en la Carxofa 
assajava amb l’angelet.

76  Va deixar de preparar l’acte perquè es va 
ordenar sacerdot.

A l’any 1981 tornà a fer-se càrrec el Tio 
Batiste fins a l’any 1988 en què va assumir 
la responsabilitat de l’acte Francisco 
Folgado Mateu, fins a l’actualitat.

18  Francisco Folgado dirigint el Cant de la Carxofa 
l’any 1988. 

3.5.3.1. Aprenentatge i preparació de la 
veu: el paper del mestre.

Un dels objectius més importants del 
Cant de la Carxofa és que el solista cante 
el motet de memòria. Igualment important 
és la vocalització i bona dicció de les 
paraules que es reciten, així com l’afinació 
i mesura de la música que també han 
d’aprendre. 

Abans de l’any 1972, els mestres 
dels infants eren els encarregats de 
preparar-los. Quan començaren a cantar 
els angelets aldaiers, el Tio Batiste els 
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preparava amb l’ajuda d’un clarinet. Més 
tard, en fer-se càrrec Antonio Andrés, es 
començà a treballar amb piano. En tornar 
el Tio Batiste, continuà utilitzant el seu 
mètode amb el clarinet, fins l’arribada 
de Francisco Folgado, qui començà de 
nou a preparar el motet amb el piano. En 
qualsevol cas, els aspirants treballaven 
amb el mestre una vegada a la setmana 
durant dos mesos, fins a l’última setmana 
en què augmentava la freqüència dels 
assajos a tots els dies. La tasca dels 
mestres consisteix en un treball coordinat 
de diverses tècniques; respiratòries, 
de col·locació i extensió de la veu, de 
memòria textual i d’afinació; així com 
proporcionar a l’angelet una sèrie de 
pautes per mantindre una bona higiene 
vocal.

La preparació vocal i musical del cant 
de la Carxofa, implica moltes hores de 
treball, en detriment d’hores d’esplai, 
especialment a les vacances d’estiu, 
tant per als angelets com per al mestre. 
És necessari posseir un elevat interés 
pel cant i una sensibilitat especial per 
la música i, sobretot, moltíssima il·lusió 
per a participar activament en la festa. 
A mode d’agraïment, el 14 de setembre, 
en finalitzar la Missa per l’Exaltació de 
la Creu, la confraria fa lliurament d’un 
diploma a l’angelet que ha cantat eixe any 
la Carxofa.

19  Francisco Folgado preparant l’angelet del Cant 
de la Carxofa. 

3.5.3.2. Procés de selecció de l’angelet
A partir de l’any 1973, els angelets eren 

seleccionats des de l’Orfeó Infantil, dirigit 
per Mariano Segura. Al final de maig es 
feia una primera selecció per part del Tio 
Batiste. D’aquest Orfeó Infantil van eixir 
els angelets fins a la creació de l’Escola 
Coral Aubada77 l’any 1992 i de la Schola 
Cantorum l’any 2004. A partir d’aquest 
moment, aquestes conformarien la cantera 
dels angelets aldaiers, juntament amb els 
cors escolars, com el del col·legi públic 
Ausiàs March d’Aldaia.

El procés de selecció s’obria amb un 
període d’inscripció al llarg del mes d’abril, 
per a xiquets i xiquetes entre 10 i 12 anys 
inclosos. La prova de veu de l’angelet 
es realitzava davant els directors de les 

77  Coral infantil dependent de l’Orfeó d’Aldaia.
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escoles corals i cors escolars participants 
i, el director del Cant de la Carxofa 
(Francisco Folgado) seleccionava l’angelet 
amb millors condicions, en termes de 
timbre, color i extensió vocal.

Excepcionalment, durant els anys 2001 
i 2002, a iniciativa del Clavaris del Crist, va 
fer-se l’anomenada “Prova de l’Infant”78, 
que consistia en la selecció de l’angelet 
mitjançant un jurat composat per músics 
especialitzats de l’àmbit musicovocal. 

Aquest any 2022, amb la desaparició 
de les dues escoles corals79, junt a la 
situació de pandèmia a causa de la Covid-
19, l’angelet tornarà a ser serà Carla Oria 
de Rueda Puig, seleccionada del col·legi 
Ausiàs March.. 

3.5.3.3. Preparatius: vestuari de l’àngel
El vestit que l’àngel ha de portar durant 

el Cant de la Carxofa és una túnica blanca 
de setí brillant que es col·loca damunt 
d’alguna roba blanca. Una característica 
diferenciadora dels angelets aldaiers 
d’altres pobles on es canta la Carxofa és 
què no porten ales. 

La procedència de les primeres 
túniques eren un lloguer de la Casa Insa 
de València, dins del lot de vestuari per als 
personatges de la processó.

78  A l’Església de l’Anunciació.
79  Aubada (2017) i Schola Cantorum (2019).

El 16 de juliol de l’any 1980, el barri 
del Carmen de València va recuperar 
l’acte de la Carxofa, gràcies al poble 
d’Aldaia, que va traslladar allí la seua 
representació: l’aparell, l’àngel, el cor i la 
banda de música. Només van haver de 
canviar la lletra per l’advocació a la seua 
patrona, la Mare de Déu del Carme. El 
Tio Batiste va ser el mestre encarregat 
de la preparació de l’àngel. El Carme va 
proporcionar una túnica daurada per a 
l’angelet que, un mes més tard, aprofitava 
per a lluir-la en el Cant de la Carxofa 
d’Aldaia. Aquesta tònica es va repetir fins 
a l’any 1989, quan la confraria del Carme 
va construir el seu propi aparell i es va fer 
càrrec del seu acte. 

20  Angelet del Cant 
de la Carxofa 
amb vestimenta 
daurada.
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3.6. Representació del Cant  
de la Carxofa

Abans d’entrar en l’església, i després 
de la processó, la imatge del Santíssim 
Crist dels Necessitats s’apropa a la 
Carxofa i es para. Enmig d’un gran 
silenci, la Carxofa obri les seues fulles 
lentament, deixant al descobert el xiquet 
o xiqueta vestit d’àngel que comença a 
entonar unes estrofes de glorificació a la 
redempció, acompanyat per un ensemble 
de músics i un cor. Els portadors 
balancegen la imatge davant la Carxofa 
i, en el moment que sona l’últim Tutti del 
cor, alçen la imatge “a pols”. Els portadors 
mantenen al Crist en alt fins el final del 
motet. La gent congregada esclata en 
aplaudiments i el Crist és introduït en 
l’església, a l’hora que es tornen a tancar 
les fulles de la Carxofa.

La imatge escènica aporta molta 
solemnitat i plasticitat, fent que tota 
l’atenció es focalitze en l’angelet i la 
imatge del Crist i, conseqüentment, en el 
missatge de lloança que l’infant canta a 
la imatge del Crist dels Necessitats des 
del seu lloc privilegiat. És fonamental que 
l’angelet cante amb una bona entonació i 
una correcta dicció i fraseig del text, amb 
tots els seus matisos, la qual cosa implica 
un adequat treball previ.

I tots aquests treballs individuals 
de l’àngel cantor, director, músics, cor i 
tramoistes, es converteixen en un únic 
esforç amb un clar objectiu: fer participar 
els fidels del missatge de lloança al 
Santíssim Crist dels Necessitats d’Aldaia.

21  L’angelet Verónica Feliu Abad cantant al Crist 
l’any 1985.

L’any 2020, malgrat l’epidèmia del 
Covid-19, l’Ajuntament d’Aldaia no 
va deixar passar el dia del Crist dels 
Necessitats i va reviure algunes de les 
seues tradicions, reinterpretades per les 
imposicions que marcava la pandèmia. 
Així, al capvespre, a les 21 hores, les notes 
del motet de la Carxofa es van escoltar per 
la megafonia municipal. Es tractava d’una 



Una aproximació al Cant de la Carxofa d’Aldaia40

adaptació que Fernando Taberner va fer 
per a veu i piano, donat que recórrer a una 
banda o orquestra implicava mobilitzar 
més gent i no era aconsellable des del 
punt de vista de seguretat. La peça va 
ser enregistrada al TAMA, on el mateix 
Taberner va tocar el piano, mentre que la 
soprano aldaiera Saray García va posar 
la veu. A més, aquest enregistrament 
va projectar-se en vídeo a les diferents 
plataformes i xarxes socials. 

22  Fernando Taberner i Saray Garcia durant 
l’enregistrament de la versió pianística del Cant 
de la Carxofa en el TAMA.

Els Portadors de Crist alçant la imatge 
mentre l’àngel canta el motet  

“Glòria a Déu a dalt del cel”. 23

Imatge del Crist dels Necessitats d’Aldaia  24
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4.1. Llistat cronològic

A continuació es mostra un llistat amb els participants des de l’any 1972.

1972  Tresa Ferriz Suay
1973  Federico Burguet Cervera
1974  Fernando Taberner Muñoz
1975  Fernando Taberner Muñoz
1976  Fernando Taberner Muñoz
1977  María Teresa Granell Moreno
1978  Ximo Moya Ferris
1979  Ximo Moya Ferris
1980  César Benlloch Cubilles
1981  (*)
1982  Javier Villa
1983  José A. Marco Valero
1984  Mª José Moreno Taberner
1985  Verónica Feliu Abad
1986  Verónica Feliu Abad
1987  Marisa Ramos
1988  Laura Clemente
1989  Silvia Martínez Salinas
1990  Mª Carmen Montesinos
1991  Alida Gómez Cabo
1992  Silvia Martínez Salinas
1993  Carmen J. López Folgado
1994  Ana Estéban
1995  Aida Rudilla Rubio
1996  Aida Rudilla Rubio
1997  Patricia de la Esperanza
1998  Laura Pinazo Hidalgo

1999  Laura Pinazo Hidalgo
2000  Norodi Ruiz Rodas
2001  Miguel Ferro
2002  Josep Martí Taberner
2003  Esperanza Garrigós
2004  Laura Pinazo Hidalgo
2005  Cristina Ramos Andrades
2006  Myreia Meseguer
2007  Myreia Meseguer
2008  Marta Vilar
2009  Laura Taberner Lino
2010  Celia Andreu Aliaga
2011  Laura Martínez
2012  Mari Carmen Forment
2013  Azahara Rodríguez
2014  Ana García
2015  Nuria Sánchez Martínez
2016  Mari Pau Sánchez Barberá 
2017  Amira Belhaoud Folch
2018  Edurne Piñeyrua Peñaloza
2019  Paola García
2020  Pandèmia Covid-19 

(Versió pianística de Fernando Taberner amb Saray 
García)

2021  Pandèmia Covid-19 - Patricia de la Esperanza  
(sense l’aparell de la Carxofa).

2022  Carla Oria de Rueda Puig

(*)  1981. Malgrat els esforços, a data de hui no ha estat possible esbrinar el nom de l’angelet 
que va cantar aquest any.
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25  D’esquerra a dreta i de dalt a baix, imatges 
del Cant de la Carxofa d’Aldaia dels anys 2019, 
2018, 2014 i 2013.
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4.2. Anècdotes

El xiquet Fernando Taberner va cantar 
també les dues Carxofes d’Alaquàs: la 
del Crist i la de la Verge durant dos anys 
seguits: 1974 i 1975, sota la direcció del 
Mestre Medina. En l’any 1976, a petició 
dels clavaris de Riba-roja de Túria, es 
va transportar la Carxofa a l’esmentada 
població i el xiquet Fernando Taberner la 
va cantar. El va acompanyar el seu mestre 
Antonio Andrés.

26  L’angelet Fernando Taberner dirigit per Antonio 
Andrés, l’any 1974. 

Posteriorment, l’any 1984, coincidint 
amb el centenari de la Mare de Déu de 
la Saleta, en l’encreuament dels carrers 
Antonio Machado i Sant Vicent, just 
abans d’arribar a l’església, es va cantar 
la Carxofa sota la direcció del Tio Batiste. 
L’àngel va ser la xiqueta Lourdes Gil 
Bisalduch.

27  Mare de Déu de la Saleta  
i Ermita de la Mare de Déu de la Saleta.
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El 3 d’agost de l’any 1998 es va fer 
l’assaig amb públic del Cant de la Carxofa a 
l’Església de l’Anunciació, en homenatge a 
Juan Bautista Mas Peiró, el “Tio Batiste”. Va 
participar un conjunt integrat per professors 
dels conservatoris de música de València, 
Xàtiva i Albacete, així com membres de 
la Unió Musical d’Aldaia. L’Orfeó d’Aldaia 
va acompanyar la part coral del motet. 
L’angelet va ser Laura Pinazo, sota la 
direcció de Francisco Folgado.

28  Església de l’Anunciació.

El dia 31 de juliol de l’any 2014, va 
tindre lloc a la parròquia de la Saleta 
l’assaig amb públic del Cant de la Carxofa, 
amb l’angelet Ana García, sota la direcció 
de Francisco Folgado.

A l’any 2017, en acabar de cantar el 
motet, la primera cosa que l’angelet Amira 
Belhaoud Folch va demanar a sa mare va 
ser anar a “fer-se un geladet”. Fent cas 
dels consells del seu mestre i, malgrat la 
calor del mes de juliol, la xiqueta va evitar 
els gelats per tal de cuidar-se la veu.

29  Interior de la parròquia del Salvador i la Mare de 

Déu de la Saleta.

Imatge del Crist dels Necessitats d’Aldaia 

realitzada per l’escultor Melitón Comes. 30
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Autoretrat amb membres de la família, Jan Miense 
Molenaer, 1635. Oli sobre taula, 62,3 x 81,3 cm. 
Haarlem, Museu Frans Hals.
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compositor, la peça que ens ocupa podria 
estar perfectament emmarcada en aquesta 
descripció.

32  Partitura del motet “Gloria a Dios en las 
alturas”, atribuït a Rigoberto Cortina.

5.1. Anàlisi musical del Cant 
de la Carxofa

El seu autor, Rigoberto Cortina (Godella, 
1843-València 1920), anomena la peça: 
“MOTETE, GLORIA A DIOS EN LAS 
ALTURAS, a solo y coro”. L‘origen de la 
forma motet està a l’edat Mitjana i era la 
forma musical religiosa més rica i cultivada. 
A principis del segle xiv va evolucionar 
incorporant textos cortesans i amorosos 
i, en el Renaixement va reprendre el seu 
sentit religiós. La seua continua evolució i 
adaptacions d’acord amb els requeriments 
de l’època, va donar lloc a noves formes 
com el madrigal o la cantata. 

31  Les nits de Cana, Paolo Veronese, 1563. Oli 
sobre taula, 677 x 994 cm. Museu del Louvre.

Tenint en compte que, actualment, 
el motet és una peça religiosa que no 
forma part integrant de la missa litúrgica 
i el text és de lliure elecció per part del 
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La tonalitat principal és Sol Major, sense 
modulacions, encara que es fa al·lusió al seu 
relatiu menor (c. 14). En aquest punt, per 
a la millor comprensió del text musical, és 
interessant posar de manifest la connotació 
de la tonalitat, mitjançant les taules de 
tonalitats amb les seues correspondències 
de caràcter. Així, per a Charpentier80, els 
adjectius associats a la tonalitat de Sol 
Major són: dolçament alegre. 

D’una altra banda, el simbolisme 
associat pel compositor contemporani E. 
Denisov al acord de Sol Major = Gott81. 
Aquest acorde perfecte actua com un 
centre tonal important i adquireix una 
funció de color: simbolitza la llum.

El caràcter ve determinat per la 
indicació andantino82 a l’inici, i andante83 
a partir del compàs 23, quan comença a 
cantar l’angelet. 

 

80  Es pot consultar sobre això en P. Citron, 
Couperln, Éditions du Seuil. Bourges, 1969, 
(pàgs 149-50). 

81  Gott significa Deu en alemany. La lletra G de 
la seua inicial es correspon amb la notació 
anglosaxona per a la tonalitat de Sol. Es pot 
consultar sobre això en Adamenko, V. (2007), 
Neo-mythologism in Music: From Scriabin and 
Schoenberg to Schnittke and Crumb, Pendragon 
Press, Hillsdale, NY (pàg. 134)

82  (Veu it.) m. mús. Indicació de temps 
lleugerament més viu que l’errant.

83  (Veu it.) m. mús. Indicació de temps 
moderadament lent.

La peça consta de tres seccions de 115 
compassos: 

 Secció introductòria (c. 1-17): 
correspon a la introducció instrumental 
i al primer tema. La introducció 
instrumental84 ocupa els huit primers 
compassos.

 Segona secció (c. 18 amb anacrusi-65): 
correspon al segon tema, la seua 
transició i el seu desenvolupament.

 Tercera secció (c. 66 amb 
anacrusi-115): correspon al segon 
tema, la seua transició i el seu 
desenvolupament, amb una coda 
addicional per a finalitzar.

Per a realçar el drama, injectant una 
sensació de tensió i suspens a la peça, s’ha 
emprat la següent tipologia d’acords: De 
setenes de dominant (c.30, 48), de setenes 
disminuïdes (c. 40) i de novena (c. 92). 

Apareixen cadències85 harmòniques 
perfectes (c. 48), les més contundents, 
utilitzades al final de les seccions. També 

84  Té la funció de preparar la primera intervenció 
de l’àngel.

85  Una cadència és un punt de repòs al discurs 
musical. Són equivalents als signes de puntuació 
del text (de fet, en certa manera aquest és el seu 
origen). 
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s’utilitzen semicadències sobre la 
dominant86 (c.17, 41), que conviden a què 
continue el discurs musical.

Com que en Aldaia només disposaven 
de particelles87 de vent, a partir 
d’aquestes, Antonio Andrés va fer la 
partitura general, la qual va ser utilitzada 
des d’aquell moment pels directors 
posteriors. Més tard, a l’any 2000, 
Francisco Folgado va fer un arranjament 
per a orquestra.

5.2. Anàlisi literari i  
del simbolisme religiós del 
Text del Cant de la Carxofa

El text original és d’autor desconegut i 
estava escrit en castellà, dedicat al Crist. 
En Alaquàs van fer una bona adaptació 
del text a la música en la seua versió a la 
Verge. Més tard, cada poble utilitzava la 
lletra segons la imatge a qui es dedicava 
la festa local. Posteriorment, cada poble 
la va traduir al valencià. L’any 2001, 
a petició dels clavaris del Crist dels 
Necessitats d’Aldaia es va traduir la lletra 

86  La Semicadència al V grau és una cadència 
“tensa”, ja que el V grau és un grau de tensió.

87  És una partitura en què només apareix escrit allò 
que ha d’interpretar un únic intèrpret o un grup 
d’intèrprets que toquen o canten exactament el 
mateix; a diferència de la partitura general en 
què apareixen, escrits simultàniament.

de la Carxofa al valencià com una de les 
activitats realitzades per la clavaria. En 
aquesta adaptació hi ha tres moments 
amb desajustaments en l’accentuació del 
text respecte de la versió castellana: “...el 
nostre cap...”, “...per la mort dolorosa...” i 
“...Crist dels Necessitats...” Per solucionar-
ho, s’ha emprat diverses fòrmules: per 
al primer cas, s’afegeix una semicorxera; 
en el segon, es converteix en blanca la 
duració de la nota negra amb puntet, 
sobre la paraula “mort”; en la tercera, 
s’afegeixen melismes sobre les síl·labes 
“Crist” i “Ne”, a més de repetir de nou la 
frase “...Crist dels Necessitats...”

33  Francisco Folgado en l’assaig del Cant de la 
Carxofa en l’església de la Saleta (2014).
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Des d’aquest any, són els festers del Crist de cada exercici els que trien la llengua en 
què es canta. 

Lletra en castellà Lletra en valencià

Gloria a Dios en las alturas
en la tierra proclamemos
nuestra frente humillemos1

ante tanta majestad.

Por tu muerte dolorosa
por tu sangre derramada2

la victoria es comprada
que al hombre redimió.

Ve a tu pueblo enajenado 
de alegría rebosando...
Tu victoria celebrando
que al infierno humilló.
Oh luz fúlgida3 divina,
alumbra los corazones
para que vean tus dones
por tu inmensa claridad.

Y los hombres hermanados4

tu justicia proclamando5...
Y tu nombre adorando
sea su felicidad6.

Gloria a Dios en las alturas
en la tierra proclamemos
nuestra frente humillemos
ante tanta majestad.

Glor̀ia a Deú a dalt del cel!
En la terra proclamem, 
El nostre cap humiliem 
Davant tanta majestat. 

Per la mort dolorosa, 
Derramant la sang preciosa, 
Feres l’obra prodigiosa  
Per a tots, la Redempció. 

Mira als teus peus al teu poble, 
Ple de goig i d’alegria. Ah!  
Celebrant en este dia,
La seua lliberació. 
Oh, llum de claror divina! 
On trobem sempre acollida 
Al llarg de la nostra vida
Enllumena els nostres cors.

I sentint-nos fills d’Aldaia
Et preguem agermanats Ah!
Regne la pau al teu poble,
Crist dels Necessitats! 

Glor̀ia a Deú a dalt del cel!
En la terra proclamem, 
El nostre cap humiliem 
Davant tanta majestat. 

1  Reconeixem que ens hem ferit profundament i hem de comprendre que en humiliar-nos junts davant de Crist per mitjà de 
la pietat podem obtenir el seu perdó.

2  Per mitjà de la seua sang tenim accés directe al lloc santíssim amb redempció eterna. (Hebreus 9:12-14).
3  Aquest adjectiu, fa referència al misteri de la Santíssima Trinitat: és la llum que els il·lumina (DCG 43)
4  Amb la llum restauradora, podem mirar-nos novament com a germans.
5  La seua justícia és en darrer terme sempre salvadora, i com a tal, és sempre misericòrdia (Sal 36,7)
6  L’apòstol Pere, en la seua primera carta expressa: “Abans heu d’alegrar-vos en la mesura que participeu en els patiments 

de Crist, perquè en la revelació de la seua glòria exulteu de goig”.
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verbs, reben un tractament especial en 
situar-se al final de l’oració91, per dotar el 
text d’expressivitat, intensitat i bellesa. A 
més, per aconseguir força expressiva, s’ha  
emprat l’antítesi, com a figura retòrica, per 
contraposar els mots alturas (Cielo) i tierra. 
S’identifica una clara sinonímia en els 
mots: Dios i majestad.  

Cal destacar què tota la segona estrofa 
és un hipèrbaton92. També apareix un 
paral·lelisme93 en: por tu muerte dolorosa 
i por tu sangre derramada, el qual aporta 
intensitat, dinamisme i sonoritat al poema. 
L’ús del possessiu tu, ens apropa a la 
figura de Crist, col·locant-lo al nostre 
nivell humà. Interessant la utilització del 
substantiu individual hombre per referir-se 
al col·lectiu humanidad.

La tercera estrofa comença amb un 
verb en mode imperatiu Ve94, destacant 
la coincidència de l’emissor i el receptor 
al mateix temps present. Es produeix 
una prolongació de l’última vocal (“o”) de 
les paraules “enajenado” i “rebosando”. 

91 Figura retòrica de l’hipèrbaton.
92  Debería ser: la victoria que redimió al hombre es 

comprada por tu muerte dolorosa, por tu sangre 
derramada.

93  Consisteix a organitzar en forma seqüencial i 
repetitiva els elements que integren un enunciat 
o frase.

94  Del verb VER. Possibles sinònims: observar, 
mirar...

En la versió original en castellà, el 
text consta de sis estrofes isomètriques 
formades per quatre versos octosíl·labs 
cadascuna, l'última de les quals és la 
repetició exacta de la primera. 

El poema comença encapçalat amb 
una lloança: Gloria, i finalitza amb el mot: 
majestad. Es tracta d’un cant en què es 
glorifica Déu Pare i una lloança a Crist 
Redemptor, el seu fill, mort en la creu. En 
llenguatge cristià, la Redempció88 s’entén 
com a concepte de rescat per part de Crist 
qui, amb la seua mort, precedida dels 
sofriments de la passió, ens va alliberar 
del poder del mal i del maligne i ens va 
merèixer l’eterna salvació.  El nostre cor, 
en la mesura que siga agraït, reconeixerà 
la grandesa del lliurament de Jesús i 
respondrà amb fidelitat i amb amor a la 
misericòrdia divina. 

És molt interessant l’anàlisi de la 
primera estrofa, amb la utilització del 
Mode Subjuntiu (Present)89, què ens 
col·loca en una posició d’agents actius90, 
mitjançant l’ús de les desinències 
verbals de primera persona del plural: 
proclamemos i humillemos. Aquests dues 

88  Del llatí redimere (comprar, rescatar), expressa 
l’acció de tornar a adquirir una cosa que s’havia 
alienat i es recupera. 

89  En aquest cas, funciona com una forma 
d’imperatiu.

90 Per a lloar a Déu.
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Tornem a trobar l’hipèrbaton95 en tota 
l’estrofa. S’ha utilitzat un nou recurs 
anomenat hipèrbole, que consisteix en 
l’exageració expressiva d’una idea, en 
aquest cas: de alegría rebosando.

L’inici de la quarta estrofa està 
encapçalat per la figura retòrica de 
l’optació, que expressa un desig ardent 
d’alguna cosa agradable per part de la 
persona que parla. Li segueix un epítet 
que utilitza l’adjectiu fúlgida de forma 
semànticament innecessària, ja que 
descriu una qualitat inherent al substantiu 
que acompanya: luz. De nou apareix el 
mode imperatiu: alumbra los corazones96, 
seguit de la fórmula para que vean97, la 
qual cosa implica un futur del qual no 
tenim certesa. A continuació, trobem tant 
la forma plural com singular del possessiu 
aparegut en la segona estrofa: tus dones, 
tu inmensa claridad.

En l’última estrofa apareix de nou98, 
encara que en la seua forma plural, el 
substantiu individual hombres per referir-
se al col·lectiu humanidad. Es produeix una 
prolongació de l’última vocal (“o”) de les 
paraules “hermanados” i “proclamando”.

95  Ve a tu pueblo enajenado rebosando de alegría, 
celebrando la victoria que humilló al infierno.

96 Referint-se a Crist.
97 Pretèrit imperfet del mode subjuntiu.
98 Ja apareix a la segona estrofa.

 S’ha emprat el recurs estilístic del 
paral·lelisme99, amb la particularitat de 
què el complement indirecte es situa 
per davant del text en ambdós casos. 
Ací es conjuga el verb en el Present del 
mode subjuntiu: Sea100, exposant el desig 
subjectiu de l’emissor. L’ús del possessiu 
su, està referint-se a: los hombres 
hermanados. Per finalitzar, es repeteix la 
paraula “majestad” tres vegades: dues 
per part del cor i l’última intervenció de 
l’angelet amb la nota aguda. 

99  Y sea la felicidad de los hombres hermanados 
proclamar tu justicia y adorar tu nombre.

100  Del verb SER. 
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34  Portadors pugen el Crist en la part final del Cant de la Carxofa.
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Una aproximación 
al Cant de la 
Carxofa de Aldaia

La palabra carxofa por sí misma, es 
capaz de unir a todo un pueblo en el 
orgullo de pertenencia a una idea de 
“comunidad que canta”. El aire espeso por 
el calor de agosto ni siquiera mueve las 
antiguas colchas heredadas colgadas en los 
balcones, que han pasado de generación 
en generación, y que se conservan para 
poder lucirlas en este día especial. La 
imagen del Crist dels Necessitats se acerca 
al final de la calle de la Iglesia, frente a la 
fachada de la Iglesia de la Anunciación. 
Se detiene a la altura de la Carxofa y se 
crea un gran silencio. Comienza a sonar 
la música y se abren las hojas, dejando 
ver al ángel en su interior, que comienza a 
cantar una alabanza a Cristo. Es el Cant de 
la Carxofa, una manifestación popular de 
devoción religiosa hacia el Santíssim Crist 
dels Necessitats d’Aldaia. Un acto capaz 
de provocar en los participantes la emoción 
única de formar parte de esta arraigada 
fiesta.

Nos adentraremos en los conceptos 
que puedan hacernos comprender mejor 
el fenómeno de la representación del 
Cant de la Carxofa, desde los autos 

sacramentales a la propia procesión del 
Crist dels Necessitats d’Aldaia, pasando 
por la distinción entre drama ritual y 
ritual drámatico. Hablaremos del drama 
litúrgico y de la fiesta del Corpus, como 
punto de encuentro entre la religión y el 
teatro. Profundizaremos en la figura de 
los ángeles parateatrales, de presencia 
prácticamente obligada en toda historia 
religiosa susceptible de ser representada. 
Hablaremos de las fiestas patronales y 
de la procesión cristiana y su genealogía, 
resultado de la evolución del drama 
sagrado.

Tras un breve acercamiento a la figura 
del angelet, mostraremos los antecedentes 
y orígenes, históricamente documentados, 
del Cant de la Carxofa. Dedicaremos 
un apartado especial a la carxofa como 
elemento escénico para, posteriormente, 
adentrarnos en la parte humana, musical, 
vocal y escénica. Hablaremos así de los 
“angelets” y todo lo relacionado con ellos: 
proceso de selección, vestuario y trabajo 
realizado con los directores y preparadores, 
elementos clave para mantener viva la 
tradición. Importante es la mención a todos 
los angeles cantores que han participado 
desinteresadamente interpretando el 
motete que nos ocupa, así como un breve 
registro de anécdotas. 

Pasaremos a estudiar el motete 
“Gloria a Dios en las alturas”, atribuido a 
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An approach to the 
Cant de la Carxofa 
of Aldaia

The word carxofa by itself, is capable 
of uniting an entire town in the pride of 
belonging to the idea of   ”community that 
sings”. The thick air of August does not 
even move the old inherited quilts hung 
on the balconies, which have been passed 
down from generation to generation, and 
which have been preserved to be shown 
off on this special day. The image of the 
Crist dels Necessitats is approaching the 
end of the Church St., facing the facade 
of the Church of the Anunciació. Then, It 
stops in front of the Carxofa and a great 
silence takes the street. Slowly, the leaves 
open, the music starts and an angel from 
heaven appears, praising to Christ. It is the 
Cant de la Carxofa, a popular manifestation 
of religious devotion to the Holy Crist dels 
Necessitats of Aldaia. This act is capable 
of provoking in the participants the unique 
emotion of being part of this rooted 
festival.

We will delve deeper into the concepts 
to make us better understand the 
representation of the Cant de la Carxofa, 
from the autos sacramentales to the 
procession of the Crist dels Necessitats 

Rigoberto Cortina, a través de un análisis 
musical propiamente dicho de la partitura 
(tonalidad, cadencias, armonía...), así como 
de un breve análisis literario, contemplando 
la estílistica y el simbolismo religioso 
subyacente en el texto. 

Para finalizar, se hará una obligada 
referencia a los poemas populares 
aparecidos en los programas de las 
Fiestas Mayores, en cuya temática aparece 
claramente vinculado el Cant de la Carxofa 
de Aldaia.

Es importante señalar que gran parte 
de la información recogida en este trabajo 
procede de la memoria y recuerdos de 
todas las personas entrevistadas, que han 
estado unidas a la representación de la 
Carxofa de Aldaia durante muchísimos 
años, y han sido testigos directos y 
memoria viva de todo lo ocurrido. 
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of Aldaia, passing through the distinction 
between ritual drama and dramatic ritual. 
We will talk about the liturgical drama 
and the Corpus Christi, as a meeting point 
between religion and theater. We will 
explore the paratheatrical angels figure, 
whose presence is practically mandatory 
in most of religious representations. We 
will talk about Patron Saint festivities for 
the better understanding of the Christian 
procession and its genealogy, resulting of 
the sacred drama’s evolution.

After a brief approach to the figure 
of the angelet, we will show both the 
historically documented background and 
origins of the Cant de la Carxofa. We will 
dedicate a special section to the carxofa 
as a scenic element and will look into the 
musical, vocal and human part of the act. 
Therefore, we will talk about the “singing 
angels” and everything about them: 
selection process, costumes and musical 
work done with conductors and vocal 
coachers, as key tactics in keeping the 
tradition alive. In this respect, it is important 
to mention all the “angelets” who, selflessly, 
have interpreted the motet, as well as a 
record of anecdotes.

We will study the motet “Gloria a Dios 
en las alturas”, attributed to Rigoberto 
Cortina, through a musical analysis of 
the score (tonality, cadences, harmony...) 
and a brief literary approach, in terms 

of stylistics and the underlying religious 
symbolism.

Finally, an obligatory reference will be 
made to those popular poems appeared 
in the festival programs, whose theme is 
clearly linked to the Cant de la Carxofa of 
Aldaia.

It is important to point out that much 
of the information collected in this work 
comes from the memory and recalls of 
the interviewed people, who have been 
linked to the representation of the Carxofa 
of Aldaia for many years, and have been 
direct witnesses and living memory of this 
embedded tradition.
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El Cant de la Carxofa d’Aldaia és una composició musical 
religiosa en la qual un xiquet o xiqueta, anomenat 
l’àngel, situat a l’interior d’un artefacte amb forma de 
carxofa invertida, canta la nit del 6 d’agost al Crist dels 
Necessitats, patró principal del municipi. El cant té lloc 
davant de la façana de l’església parroquial de la Mare 
de Déu de l’Anunciació, en acabar la Processó del Crist 
dels Necessitats, poc abans de l’entrada de la imatge del 
Crist al temple. En aquest moment, s’obri l’aparat escènic 
que en forma d’enorme carxofa hi ha plantat al cap del 
carrer de l’Església i un angelet amb blanca vestidura que 
apareix dins d’ell canta el conegut motet Glòria a Déu a 
dalt del cel. El primer document escrit que constata que 
es cantava la Carxofa a Aldaia és de 1858. Des de l’any 
1972, un conjunt de músics de la Unió Musical d’Aldaia i 
components de l’Orfeó d’Aldaia són els que posen música 
i les seues veus al motet de la Carxofa. 
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