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Rafael Roca Ricart

Aproximació a la història
del cant de la Carxofa d’Alaquàs

L’ANTIC I BELL CANT DE LA CARXOFA

El cant de la Carxofa representa un dels patrimonis culturals immaterials més 
importants i conspicus del municipi d’Alaquàs i, en general, de la comarca de 
l’Horta Sud. Es tracta d’una pregària de lloança, musicada i escenificada, que, 
en el cas d’Alaquàs, s’adreça a la Mare de Déu de l’Olivar i al Crist de la Bona 
Mort; i que, amb el pas del temps, ha esdevingut una de les manifestacions 
de la nostra devoció popular més belles i carismàtiques, fins al punt d’atorgar 
identitat als pobles que la celebren.

Tal com posa en relleu l’estudi L’Horta en festes, del professor Antonio Ariño, 
amb el nom de «la Carxofa» es designa tant la dansa –també dita de «la Ma-
grana»– que es balla en les processons del Corpus de la ciutat de València i 
de diferents poblacions –com per exemple Algemesí–, com la representació 
basada en un artefacte amb aspecte de carxofa invertida que descendeix 
des de dalt i que, en arribar a una determinada altura, obri les fulles per tal de 
deixar veure un xiquet o xiqueta que, vestit d’àngel, entona un cant de glòria 
en honor al Crist o a la Mare de Déu1. És a aquesta segona representació a la 
qual ens referirem en el present estudi.

Els orígens del cant de la Carxofa –també conegut, al llarg del temps, com 
a «motete» i/o «villancio»– resulten, a hores d’ara, bastant imprecisos. En 
1929 l’arquitecte Josep Maria Manuel Cortina Pérez els situà a meitat del 

1 Ariño, Antonio, L’Horta en festes, Fundación para el Desarrollo Caixa Torrent, Torrent, 1992, p. 113.
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segle XIX, concretament en l’any 1854, en el moment en què Rigobert Cortina 
Gallego (1843-1920), un xiquet d’escassament onze anys d’edat, «dotado de 
gran inteligencia y de inspiración musical, compuso el Motete así apelado»2, 
i probablement també la lletra. De ser vàlida aquesta versió, majoritàriament 
acceptada, aquest seria l’origen del cant de la Carxofa tal com ha arribat als 
nostres dies. Siga com siga, actualment sembla fora de tot dubte que els fo-
naments d’aquesta representació musicada són anteriors a la meitat del segle 
XIX, al moment en què se situa la composició de Rigobert Cortina, tal com 
tindrem ocasió de comprovar.

Així, en 1992, Antonio Ariño, seguint Vicent Lluesa, ja n’oferí una explicació 
prou més raonable: assenyalà 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 la imatge del Crist era a punt d’entrar al temple. 
Cosa que el portà a concloure que «no sería de extrañar, por tanto, que la actual 
representación de la Carxofa fuera el resultado de una evolución lenta a partir 
de este acto tan típico de muchas fiestas populares consistente en el recitado 
de versos alegóricos durante el recorrido de la procesión. La liturgia era un au-
téntico drama en el que se insertaban autos sacramentales, misterios, danzas, 
escenificaciones, etc. Una vez puesto un elemento, su propia dinámica le indu-
cía a crecer y a complejizarse»3.

En aquest mateix sentit, més recentment, en el transcurs d’una biografia sobre 
Rigobert Cortina, l’estudiós Robert Ferrer Llueca ha afirmat: «Consideramos 
más prudente tomar sólo como hipótesis el año de 1854 como fecha de com-
posición de la música de la Carxofa por Rigoberto Cortina, una composición 
que por su gran frescura, melodismo y estilo musical cercano a los modelos 
italianizantes imperantes en la época, adquirió rápidamente gran fama y se po-
pularizó en distintas localidades valencianas»4. Així, i encara que el cant de la 
Carxofa es localitza principalment a l’Horta Sud, cal dir que no es tracta d’una 
representació exclusiva de la nostra comarca, ja que també es canta –o s’ha 
cantat– a llocs com ara el barri del Carme de València, el Canyamelar, Castellar 
2 Cortina, J. M. Manuel, «La Carchofa de Silla», Anales del Centro de Cultura Valenciana, 4 (1929), p. 190.
3 Ariño, Antonio, op. cit., p. 115.
4 Ferrer Llueca, Robert, Rigoberto Cortina Gallego (1843-1920). Vida y obra a la luz de las fuentes documentales, Insti-
tució Alfons el Magnànim, València, 2015, p. 55.
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i Sueca. Pel que fa a l’Horta –i encara que tenim evidències que ens indiquen 
que la Carxofa també es cantà a poblacions com ara Manises, Mislata, Torrent, 
Catarroja, Quart de Poblet i Picassent, on fou recuperada en 2010–, tot sembla 
indicar que és als municipis de Silla5, Aldaia i Alaquàs on s’ha representant du-
rant més temps i ha comptat amb més tradició; i on és possible documentar-la 
amb una major antiguitat.

D’altra banda, cal assenyalar també que, en tractar-se d’una representació basa-
da en un aparell mecànic de característiques molt concretes, el cant de la Carxofa 
guarda una evident relació amb diverses manifestacions del teatre medieval as-
sumpcionista, com ara el Misteri d’Elx o el Cant de la Sibil·la, de les quals la Car-
xofa seria una reducció-adaptació. Segons que ha escrit Robert Ferrer, «en todas 
ellas –salvando las distancias y sin atender a las características propias de cada 
representación– hallamos como nexo de unión el uso de artefactos escénicos, 
cuya denominación varía»6, i que van des de la magrana i l’araceli d’Elx, passant 
per la taronja de Morella, fins a la carxofa dels municipis de l’Horta. De fet, atesa 
la seua antiguitat, sembla del tot lògic pensar que la magrana del Misteri d’Elx de-
gué influir en la configuració d’altres aparells de tramoia, semblants i posteriors, 
que tenen una idèntica funció, ja que també ocupen un espai escènic aeri; i que, 
juntament amb l’angelet, constitueixen el nexe o denominador comú de totes 
aquestes representacions devotes i festives7.

En aquest sentit, podem afirmar que hom té coneixement de l’ús d’aquest tipus 
d’artefactes en celebracions religioses durant els segles XVII, XVIII i la primera 
meitat del XIX, a llocs com, per exemple, el municipi de Sueca, tal com en 1979 
va posar en relleu Andrés de Sales Ferri Chulio. Així, aquest estudiós va poder 
documentar que l’«inventor» de l’aparell de la Carxofa fou un suecà, Andrés Serra 
Zamorano, àlies «Morandanga»; i que el municipi de Sueca envià, en 1857, una 
còpia de la Carxofa al de Silla: «a esta localidad le cabe el honor de haber recibido 
una copia de la “Carxofa” de Sueca en 1857»8. Una informació que corroborà 
Fermí Cortés, cronista d’aquell poble de la Ribera Baixa, en referir-se a «la carxofa 
que inventà Andreu de Morondanga i que ens copiaren els de Silla»9.
5 Vegeu: Valero Castells, Andrés, «La Carxofa de Silla. 1», Algudor, 1 (2000), p. 211-235.
6 Ferrer, Robert, op. cit., p. 56.
7 També és d’aquesta opinió: Valero, Andrés, op. cit., p. 217.
8 Ferri Chulio, Andrés de Sales, Santa Maria de Sales. Patrona de Sueca, Ajuntament de Sueca, Sueca, 1979, p. 335.
9 Cortés, Fermí, «Dues processons de la Mare de Déu de Sales: 1764-1845», reproduït a Escrits, Antoni Furió (ed.), A la 
Ribera del Xúquer, Sueca, 1993, p. 159.
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D’una altra banda, Ferri Chulio també va assenyalar que a una de les comè-
dies del dramaturg suecà Josep Bernat i Baldoví, concretament a la titulada 
Un ensayo fet en regla o qui no té la vespra, no té la festa, escrita «per a 
representar-se en lo teatro de Sueca per una compañia de afisionats en lo dia 
7 de setembre de l’añ 1845», és possible trobar una eloqüent al·lusió al cant 
de la Carxofa. Es tracta d’una referència molt sucosa, ja que, a banda de citar 
l’«inventor» –i glòria local– de l’artefacte, s’hi expliciten els dos elements més 
característics de la representació: l’artefacte i l’angelet.

D’aquesta manera, l’escena representa diversos personatges de Sueca que 
es troben a la porta de casa esperant veure passar la processó. I que, men-
tre esperen, comenten –amb una evident hilaritat– les excel·lències i els 
orígens incerts del cant de la Carxofa que havia de celebrar-se en acabant:

Partitura de la Carxofa de la Mare de Déu de l’Olivar dels anys 30 del segle XX que es conserva a la Unió Musical 
d’Alaquàs. Com es pot apreciar, porta el segell de la «Música Primitiva de Alacuás».
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Dama 1ª: ¿Y açò?... ¿Què ja s’[ha] acabat?... No passa ningú...
Barranca: Això és que s’ha trencat el fil. Tots los anys susuix lo mateix; al que 

aplega la creu a este puesto... sigarro... ¿Y sap vosté lo que és? Que 
com s’entretenen ahí en la plaça en la Carxofa...

  La un pega per ací, 
  l’atre pega per allà, 
  i sols queda Caraquete 
  firme... en la creu en la mà.
Dama 1ª: ¿I que ve a ser això de la Carxofa?...
Barranca: ¿Que vostés no ho han vist mai? Puf!... ¡Xe... diu que no han vist mai 

la Carxofa!... Pues miren vostés, facen conte que no han vist res en lo 
món...

Dama 1ª: Però, home, expliquenmos al manco...
Barranca: Pues, sinyor... això de la Carxofa... era una carxofa... pròpiament una 

carxofa tal... que inventà u que li dien Morondanga... ¿Vostés no el co-
neixerien, eh?...

Dama 1ª: No, sinyor.
Barranca: Xe, tampoc coneixien a Morondanga; pos facen conte que no han co-

negut a ningú del món...
Victorino: ¡Pobre Andreu!... Hòmens com aquell no hi ha ara; aquella llavor s’[ha] 

acabat... Sempre estava a punt per a tot... ¡Déu que l’haja perdonat!
Dama 2ª: Anem, i tornant a la Carxofa... ¿Era de bona veritat? ¿Bona de menjar?...
Barranca: Molt bon caure, i molta fam haguera segut menester per a clavar-li la 

dent... A no ser este (senyalant a Estrelles), no sé qui s’haguera atre-
vit... Perquè la tal carxofa vindria a ser poc més o manco aixina com 
vosté, encara que és mala comparança...

Dama 2ª: ¡Ave Maria Puríssima!... ¿I de quin carxofar la portaven?
Barranca: D’allà del pinar de Moya...
Dama 2ª: No ho entenc, si vosté no s’explica més.
Barranca: Explica-li-ho tu, Victorino, explica-li-ho...
Victorino: Yo! Que li ho explique el Mestre, que haurà fet d’angelet alguna volta...
Mestre: Lo que em fareu fer vosaltres a mi encara, y no tardarà molt, és de diable...».

Finalment, cal destacar, seguint Ferri Chulio, que l’última referència a la inter-
pretació del cant de la Carxofa que es registra a aquell municipi de la Ribera 
és de 1891. I que, actualment, de la Carxofa de Sueca només queda el record 
de les dades literàries i històriques10.

10 Ferri Chulio, Andrés de Sales, op. cit., p. 336.
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Partitura de la Carxofa de la Mare de Déu de l’Olivar dels anys 30 del segle XX. 
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D’altra banda, trobem també una referència literària a l’artefacte de la car-
xofa en una novel·la breu de 1908 que porta per títol La festa de les fadri-
nes, i que fou redactada per Josep Maria Juan Garcia. Així, l’acció narrativa 
d’aquella història discorre en un poble valencià inventat, «rodejat per los 
quatre costats de majestuoses muntanyes i format d’uns quants centenars 
de cases», un municipi «fester i rumbós» anomenat Albatana. Arribat el dia 
de la festa de les fadrines, l’autor fa una detallada descripció de l’ambient 
festiu que s’hi respirava, i en què «la tradicional Carxofa» gaudia d’un evi-
dent protagonisme:

«Poc faltava per a què ixquera la processó.
La plaça d’Albatana estava que no cabia una ànima. La gent passejava amunt i 
avall, esperant que les campanes donaren la senyal d’eixida.
El quadro resultava molt animat.
A la porta de la iglésia estaven els gegants, el donsainer i el tabaler, les músi-
ques, les banderoles, la creu parroquial, infinitat d’hòmens i xiquets en ciris i els 
empleats municipals.
Per la plaça voltejaven, garrides i hermoses, les albatanes, acollint apassionats 
requiebros dels fadrins.
Estos, portant camisa planxà i sombrero d’amples ales, s’obrien pas per entre la 
multitud, entrenant-se i pegant espentes.
De quan en quan li ficaven en lo nas a un tranquil foraster el ram d’alfàbega que 
portaven en les mans...
En la fatxà de la iglésia penjava la tradicional Carxofa»11.

En resum, i per tancar –ni que siga de moment– el tema dels orígens 
d’aquest cant, hem de dir que després de consignar que la referència musi-
cal més antiga a la Carxofa es troba en la relació d’obres de Rigobert Cortina 
publicada en 1903 per Josep Maria Ruiz de Lihory, hom pot concloure, se-
guint l’estudiós Robert Ferrer, que «lo único que podemos afirmar es que la 
música compuesta por Rigoberto Cortina para la Carxofa es anterior a 1900 
o, al menos, está compuesta en la 2ª mitad del siglo XIX». I, així mateix, 
constatar també «la necesidad de una investigación exhaustiva sobre los orí-

11 Juan Garcia, Josep Maria, «La festa de les fadrines», El Cuento del Dumenche, 20 (1908), p. 15.
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genes y la tradición interpretativa de la Carxofa en distintas localidades»12. 
A l’espera, doncs, d’aquesta completa i detallada investigació, que encara 
està per arribar, vaig a exposar les dades i referències històriques que, sobre 
la interpretació del cant de la Carxofa a Alaquàs, he pogut recollir durant els 
darrers anys.

EL CANT DE LA CARXOFA A ALAQUÀS

En comparació a la resta de municipis de l’Horta Sud on també s’ha mantin-
gut viu, el cant de la Carxofa d’Alaquàs se singularitza pel fet que, com ja ha 
sigut assenyalat, és l’únic que s’interpreta dues vegades: en honor de la Mare 
de Déu de l’Olivar, el dia 8 de setembre, i del Crist de la Bona Mort, el 9 de se-
tembre; i sempre com a colofó de les respectives processons13. Així, tal com 
en 1981 varen constatar Baltasar Escrivà i Francesc Garcia, «la Carxofa és 
penjada d’una biga en qualsevol balcó, i quan arriba la imatge que presideix la 
processó es hissada mitjançant una corriola i les cordes manejades amb des-
tresa. S’obrin les corfes de la Carxofa i apareix una xiqueta o un xiquet vestit 
amb una túnica blanca, representant a un angelet, i en aquestos moments la 
música acompanya els cants de l’angelet mentre el poble l’escolta emocionat. 
Una vegada acaba l’angelet de cantar els motets, comencen a tancar-se les 
corfes de la carxofa. Seguidament, la imatge fa l’entrada al temple i a la vega-
da és disparada una traca»14.

Pel que fa a la lletra de la Carxofa, que presenta xicotetes variacions segons 
els pobles on es recita –i que depenen de les diverses advocacions i del grau 
de personalització que li ha aplicat cada municipi15–, cal assenyalar que és molt 
probable que les versions més antigues de la lletra de la Carxofa estigueren 
redactades en valencià. Però, a causa del procés de castellanització que experi-
12 Ferrer, Robert, op. cit., p. 59.
13 Trobareu una aproximació als orígens de la festivitat a: Dols i Ruiz, Joan F., «La Carxofa. Història d’una tradició», 
Quaderns d’Investigació d’Alaquàs (1988), p. 93-109. I una bona descripció i anàlisi de la Carxofa del Crist de la Bona 
Mort a: Besó Ros, Adrià, «La festa del Santíssim Crist de la Bona Mort a Alaquàs», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs 
(1995), p. 100-107. D’altra banda, existeix un interessant estudi descriptiu inèdit de l’any 2006 que és obra de Rut María 
García Martínez, i que porta per títol «Memoria y vivencia actual de una fiesta religiosa. “La Carxofa d’Alaquàs”».
14 Escrivà Fort, Baltasar, i Garcia Barberà, Francesc, «Festes populars d’Alaquàs», Cuadernos de Investigación de Ala-
quàs (1981), p. 122-124.
15 Al respecte, vegeu el meu treball: «El llenguatge religiós en l’expressió devota del poble d’Alaquàs», Quaderns 
d’Investigació d’Alaquàs (1993), singularment, les pàgines 107-111.
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mentà el nostre territori durant l’edat moderna i la primera meitat del segle XIX, 
la lletra que fins a la dècada dels anys 80 del segle XX es cantava entre nosal-
tres era en castellà. En aquest sentit, cal fer notar que varen ser els clavaris del 
Crist de la Bona Mort de 1982 els qui decidiren traduir-la al valencià16. Pel que 
fa a la Carxofa de la Mare de Déu de l’Olivar, es cantà en valencià per primera 
vegada quatre anys després, en 1986. En tots dos casos s’aconseguí implantar 
una nova tradició que no ha patit interrupcions i que s’ha mantingut fins als 
nostres dies. Per cert que, com recorda Quico Garcia, –un dels clavaris del Crist 
de 1982–, el traductor-adaptador de totes dues lletres fou el conegut periodista 
Vicent Sanchis Llàcer, que aleshores comptava amb 21 anys17.

Pel que fa al municipi de Silla, aquest canvi lingüístic es va produir un any 
abans, en 1981, de la mà de Santiago Sansaloni Alcocer18; i al d’Aldaia, vint 
després, ja que fou introduït pels clavaris del Crist dels Necessitats de 2001. 
És així que, des d’aleshores, al poble veí la Carxofa es canta en valencià o en 
castellà depenent de la voluntat dels clavaris de torn –o de la de la confraria 
parroquial, quan no n’hi ha clavaris19.

DES DE QUAN ES CANTA LA CARXOFA A ALAQUÀS?

Una pregunta ben pertinent, per a la qual dissortadament ara mateix ningú no 
té resposta, és: des de quan es canta la Carxofa a Alaquàs? En opinió d’Enric 
Juan, cronista local i director de Quaderns d’Investigació, és molt probable 
que, entre nosaltres, les arrels del cant de la Carxofa es puguen remuntar 
al segle XVII. L’exemple de Sueca avala aquesta hipòtesi; i és així que, de 
ser cert, estaríem parlant d’un cant de llarga tradició local que, a partir de la 
segona meitat del segle XIX, coincidint amb el canvi de data de les festes 
patronals –que antigament se celebraven a l’agost i que, a partir d’un moment 
determinat, es traslladaren al setembre, al voltant de la festivitat de la Mare 
de Déu de l’Olivar–, degué experimentar una actualització i remodernització 
segons la «nova» composició musical de Rigobert Cortina20.
16 Balquivi [BALtasar Escrivà + QUIco Garcia + VIcent Martí], «La nostra “Carxofa”», Llibre de Festes d’Alaquàs, Alaquàs, 1982.
17 Informació facilitada per Quico Garcia en la conversa mantinguda el 30 de juny de 2016.
18 Valero, Andrés, op. cit., p. 219.
19 Agraïsc la informació que m’han proporcionat Vicent Boscà Perelló i Pablo Marcos Pasqual, clavaris del Crist dels 
Necessitats d’Aldaia dels anys 2001 i 2014, respectivament.
20 Opinió expressada per Enric Juan al llarg d’una conversa telefònica mantinguda el 25 d’abril de 2016.
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21 De fet, una de les partitures porta el segell de la «Música Primitiva de Alacuás». Vull agrair als membres de la junta 
directiva de la Unió Musical d’Alaquàs (UMA) –i singularment al president, Lute Fernández, i al secretari, Carlos Zarco– 
l’amabilitat amb què m’han permés consultar els seus fons documentals.
22 Soriano Bessó, Josep M., «Alaquàs en el último tercio del siglo XIX: la instalación de las religiosas Oblatas en el 
convento de la Virgen del Olivar», Cuadernos de Investigación de Alaquàs (1981), p. 81-108.
D’altra banda, ens consta que aquella Crònica, ara mateix custodiada al convent que les germanes Oblates tenen a la 
localitat de Ciempozuelos, també fou consultada i llegida en el seu dia per Josep Baltasar Escrivà Fort.
23 Soriano Bessó, Josep M., op. cit., p. 84.

De moment, però, no és possible de documentar aquesta probable evolu-
ció de la Carxofa, que té una gran versemblança. I, per tant, i a l’espera de 
l’exhumació de nova informació que confirme o desmentisca la hipòtesi, el 
que cal és mirar de localitzar quines són les referències més antigues que 
al·ludeixen a la celebració d’aquest cant entre nosaltres. Com que la Carxofa 
a Alaquàs ha generat molt poca documentació –les partitures més antigues 
que posseïm, que es conserven als arxius de la Unió Musical d’Alaquàs i que 
reproduïm en aquestes pàgines, són dels anys 30 del segle XX21–, per tal de 
buscar notícies referents a la realització del cant de la Carxofa m’ha semblat 
eficaç capbussar-me en les notícies referents a les festes d’Alaquàs en què 
poguera esmentar-se la celebració de l’acte.

D’aquesta manera, un dels documents més antics que ens parla de les nos-
tres festes patronals és el primer tom de l’anomenada «Crónica del Asilo del 
Corazón de María», que recull informació referent al trasllat, en setembre de 
1878, de l’Asil de les monges Oblates des d’unes dependències anteriors 
fins a l’antic convent dels pares Mínims (abandonat d’ençà 1835), l’edifici 
annex a la parròquia de l’Olivar on la comunitat romangué fins no fa massa 
anys. Aquest valuós document històric, del qual se’n féu ampli ressò Josep 
M. Soriano Bessó en un treball publicat en 1981 al primer volum de Quaderns 
d’Investigació, recull informació relativa a la vida de les germanes Oblates 
a Alaquàs, des de 1877 fins a 190422. I és així que la «Crónica» conté una 
referència ben eloqüent i explícita a la celebració del cant de la Carxofa entre 
nosaltres el 8 de setembre de 1878.

Tanmateix, i abans d’analitzar-la, cal també expressar –tal com ja féu Soriano 
Bessó23– algunes reserves respecte a l’exactitud o la certesa de les dates i da-
des contingudes a la «Crónica». I això, bàsicament, per dos motius: 1) perquè 
«el primer tomo de esta crónica fué escrito en Tortosa, en el año 1928, por Sor 
Pilar de S. Antonio, según se afirma en el comienzo del libro», és a dir, perquè 
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24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem, p. 87.
27 Ibidem, p. 88.

«no se trata, salvo algunos puntos aislados, de un documento escrito de mane-
ra directa o inmediata a los sucesos que se narran»; i 2) perquè «la información 
de cuanto se menciona en la “Crónica” fue facilitada, principalmente de modo 
oral o a través de algunas notas escritas, por la que fue primera Superiora del 
Asilo o Convento, Madre Rosario de los Dolores, fallecida en 1915»24.

Per tant, hem de confiar la fiabilitat de la informació i les dades concretes que 
conté la «Crónica del Asilo del Corazón de María» a dos factors: a la bona me-
mòria de la mare Rosario de los Dolores, primera superiora del convent de les 
Oblates d’Alaquàs, en evocar i relatar, al cap dels anys, les seues memòries; 
i a l’exactitud de la germana Pilar de S. Antonio, que hi actuà com a cronista, 
a l’hora de posar «en net» –i fins i tot reconstruir– uns records que li havien 
arribat més de tretze anys abans de manera oral o deficitària. Ja que, tal com 
ella mateix va escriure, la tasca de la germana copista consistí a «recopilar, 
completar y copiar en limpio la extensa Crónica que, en borrador, a trozos ile-
gibles, dictó y enmendó la queridísima y santa Madre Rosario de los Dolores, 
primera Superiora de este Asilo, desde el año 1877 a 1904»25.

D’aquesta manera, i una vegada fetes les puntualitzacions pertinents, sabem 
que la compra de l’antic convent de Mínims, per part de les Oblates, es produí 
en maig de 1878; que «enseguida se empezaron las obras de reparo en el tro-
zo de convento que quedaba en pie»26; i que el trasllat de la comunitat «a las 
nuevas dependencias de Alaquàs tuvo lugar el mismo día 8 de septiembre, 
festividad de la patrona, Virgen del Olivar»27.

Així, tot descrivint els actes festius que se celebraren a Alaquàs el dia en què 
s’instal·là, a les noves dependències, la comunitat de les Oblates –és a dir, 
el 8 de setembre de 1878–, la germana superiora Rosario de los Dolores, 
segons el relat que en féu posteriorment Pilar de S. Antonio, afirmà: «No fue 
menester solemnizar la instalación dicha con función expresa al intento, pues 
que en ese día el entusiasta pueblo de Alacuás tiene en la iglesia del conven-
to función solemnísima con orquesta, sermón de un buen orador, procesión 
solemne, preciosos fuegos artificiales, gran iluminación y otras devotas de-
mostraciones de ferviente amor a su amadísima Patrona la Virgen del Olivar, 
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Francesc Guillem Medina, de la «Casa Redona», que cantà la Carxofa a la Mare de Déu de l’Olivar 
en 1928.
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28 Ibidem.

siendo quizás la más tierna la aparición de un ángel, o niño, que oculto en 
una especie de palmera, ábrese ésta al paso de la santa imagen de María 
en la procesión y éste, acompañado de la banda de música que se adapta a 
la voz linda del niño con tonos de encantadora dulzura, canta él mismo una 
larga plegaria, tan tierna, tan arrebatadora, que todas las fibras del corazón 
conmueve y llénanse de dulces lágrimas los ojos, el alma queda absorta en 
amores divinos a la más amorosa de las Madres. Es sorprendente y conmo-
vedor el sepulcral silencio observado por la ingente muchedumbre mientras 
el niño canta, como también las ovaciones de delirante entusiasmo en que 
la multitud prorrumpe, saludando a su divina Patrona, al terminar la larga y 
deliciosa plegaria. Puedo afirmar que no se puede presenciar acto más tierno 
y hermoso que éste»28.

Fins a quin punt és exacte aquest commovedor relat, a l’hora de reportar els 
diversos actes que se celebraren a Alaquàs el dia 8 de setembre de 1878, i més 
concretament el cant de la Carxofa en honor de la Mare de Déu de l’Olivar, és 
cosa difícil de precisar. De qualsevol manera, el que resulta altament probable, 
quasi absolutament fiable, és que en aquell moment –1878– el cant de la Car-
xofa ja se celebrava entre nosaltres. Altrament, el més lògic és que la «Crónica» 
de les Oblates haguera recollit algun comentari de l’estil «per aquell temps 
encara no es realitzava el cant de lloança en honor de la Mare de Déu que, anys 
després, començà a celebrar-se en finalitzar la processó».

A diferència de les dades proporcionades per la germana Pilar de S. Antonio, 
que com hem dit i repetit poden ser susceptibles de variacions, la següent 
referència en el temps al cant de la Carxofa d’Alaquàs que he sigut capaç de 
localitzar –i que ens indica que, efectivament, l’acte se celebrava entre nosal-
tres a finals del segle XIX–, és digna de tota confiança, ja que fou publicada en 
el mateix moment de produir-se. Així, durant el relat de la visita que el 27 de 
novembre de 1898 realitzaren una quinzena d’artistes i intel·lectuals del Centre 
Excursionista de Lo Rat Penat al municipi de Silla, es pot llegir: «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 excur-
sionistas se enteraron de todos los pormenores de este curioso aparato, y co-
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Francesc Guillem Medina davant del piano –fou organista de la parròquia– i en companyia de les seues 
germanes, Assumpció i Maria.
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29 «Lo Rat-Penat en Silla», Las Provincias (28-XI-1898). Reproduït a: Roca, Rafael, La Renaixença valenciana i el redesco-
briment del país. El Centre Excursionista de Lo Rat Penat (1880-1911), Denes, Paiporta, 2011, p. 433-435.

piaron 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»29.

Significa això que, en aquell moment, únicament es cantava a aquests tres 
municipis de l’Horta? No resulta fàcil dilucidar-ho, si bé tot fa pensar que si 
en 1898 la Carxofa s’haguera cantat a municipis tan pròxims a Silla com ara 
Torrent, Catarroja o Picassent –pobles que també varen visitar–, molt proba-
blement els excursionistes de Lo Rat Penat, que viatjaven a la recerca dels 
vestigis històrics, artístics i antropològics de la geografia valenciana, i que te-
nien una accentuada voluntat científica i rigorosa, n’haurien fet al·lusió escrita.

Siga com siga, del que no hi ha dubte és que, amb documents a la mà, po-
dem afirmar que, amb moltíssima probabilitat, la Carxofa ja es cantava a Ala-
quàs el 8 de setembre de 1878, en el moment en què la comunitat d’Oblates 
s’instal·là a l’antic convent dels Mínims. I, amb tota seguretat, a la dècada 
dels anys noranta del segle XIX. Per tant, ara mateix, estaríem en disposició 
d’afirmar que es tracta d’un acte amb un segle llarg de tradició entre nosal-
tres; fins i tot amb més de 138 anys.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES A LA CARXOFA D’ALAQUÀS

D’altra banda, a partir dels primers anys del segle XX no resulta massa com-
plicat resseguir documentalment la celebració del cant de la Carxofa a Ala-
quàs; una representació que, sempre en honor de la Mare de Déu de l’Olivar 
i del Crist de la Bona Mort, sovint fou qualificada de «tradicional», «clàssica», 
«cèlebre», «anomenada», «bella», «coneguda» i «típica».

D’aquesta manera, i gràcies a la informació que ens proporciona la premsa 
periòdica, sabem que, durant el primer terç del segle XX, la Carxofa es cantà 
entre nosaltres –i com a mínim– durant els següents anys:

- 1907. Aquell any, amb el títol «Fiestas regionales. En Alacuás», el diari Las 
Provincias anuncià que «las fiestas de la Virgen del Olivar y del Santísimo 
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Cristo se celebrarán el domingo y lunes próximos [...]. En ambas se canta-
rá el villancico de la Carchofa, y tocará una nutrida orquesta»30.

- 1908. Dotze mesos després, el diari El Mercantil Valenciano explicava 
que el dia 8 de setembre, «al anochecer», tindria lloc una «procesión con 
asistencia de la citada Banda [Municipal de Valencia]»; i que «a la entrada 
de la imagen se celebrará la tradicional carchofa, cantándose un motete 
a la Virgen, que será acompañado por nutrida orquesta». Per a l’endemà, 
festivitat del Crist de la Bona Mort, també anunciava «procesión, que re-
correrá las calles de costumbre, carchofa en la plaza y entrada solemne en 
el templo, que estará profusamente iluminado»31.

- 1912. Aquell any el Diario de Valencia publicà que, tant el dia 8 com el 9 
de setembre, al final de la processó, «se cantará la tradicional carchofa»32.

- 1913. El programa de festes locals que aparegué dotze mesos després a 
la premsa anunciava que els dies 8 i 9 de setembre, per la nit, es realitzaria 
una processó, «a cuyo final se cantará el tradicional motete La carchofa»33.

- 1914. Així mateix, el programa que publicà el Diario de Valencia l’any se-
güent feia referència també al cant de la Carxofa, però només al que tingué 
lloc en honor a la Mare de Déu de l’Olivar: «A las ocho y media de la noche se 
verificará hermosa procesión, cantándose a la entrada la clásica carchofa»34.

- 1915. Igualment, en 1915, el diari Las Provincias només referí la celebra-
ció de l’acte del dia 8 de setembre: «A las ocho de la noche, procesión. 
Al terminar, se cantará la carchofa»35. Però, en canvi, el Diario de Valencia 
deixà constància de la realització de totes dues Carxofes: la de la Mare de 
Déu de l’Olivar, que fou qualificada de «célebre»; i la del Crist de la Bona 
Mort, que ho fou de «nombrada»36.

30 «Fiestas regionales. En Alacuás», Las Provincias (5-IX-1907).
31 «Fiestas populares. Alacuás», El Mercantil Valenciano (7-IX-1908).
32 «Alacuás», Diario de Valencia (6-IX-1912). Reproduït a: José Royo Martínez, «Noticias de Alaquàs en el Diario de 
Valencia (1911-1936)», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs (2008), p. 66.
33 «En Alacuás», Las Provincias (5-IX-1913). També ho havia anunciat així el dia anterior Diario de Valencia (4-IX-1913). 
Reproduït a: Royo, José, op. cit., p. 69-70.
34 «Alacuás», Diario de Valencia (4-IX-1914). Reproduït a: Royo, José, op. cit., p. 74.
35 «Fiestas en los pueblos. En Alacuás», Las Provincias (6-IX-1915).
36 «Región», Diario de Valencia (5-IX-1915). Reproduït a: Royo, José, op. cit., p. 78-79.
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37 «Región. Alacuás. Fiestas a la patrona y al santísimo Cristo de la Buena Muerte», Diario de Valencia (5-IX-1923). 
Reproduït a: Royo, José, op. cit., p. 97.
38 «Fiestas en los pueblos. En Alacuás», Las Provincias (5-IX-1923).
39 Roca Ricart, Rafael, «La festa de la Mare de Déu de l’Olivar al llarg del temps (1925-2015)», Quaderns d’Investigació 
d’Alaquàs (2015), p. 126.
40 Sancho Bueno, Antonio, «Cuatro crónicas de fiesta (1900-1975)», Festes Majors, Alaquàs, setembre de 1983.
41 «Alacuás en fiestas», Las Provincias (7-IX-1926).

- 1923. El Diario de Valencia anuncià, per al 8 de setembre d’aquell any, 
la realització d’una «solemne procesión general en honor de la patrona la 
Santísima Virgen del Olivar, y al final de la misma la clásica “carchofa”»; 
i per al dia 9, «a las ocho procesión que recorrerá las calles de la pobla-
ción, cantándose al final la “carchofa”»37. Las Provincias, en canvi, només 
al·ludia a la de la Mare de Déu de l’Olivar, que tindria lloc el dia 8 «a las 
ocho»: «solemne procesión general en honor de la Patrona la Santísima 
Virgen del Olivar, y al final de la misma la clásica “carchofa”»38.

- 1925. La crònica manuscrita de les festes d’aquell any que ens ha pervin-
gut, i que es conserva a l’arxiu de la parròquia de l’Assumpció, explica que 
el dia 8 de setembre «por la noche lucida procesión puso el broche de oro 
a las fiestas jubilares celebradas en esta villa por los vecinos de Alacuás, 
entonando un infantillo, a la entrada de la iglesia, el villancico llamado vul-
garmente la Carchofa»39. A propòsit de les festes de 1925, que tingueren 
un caire extraordinari per celebrar-se el sis-cents vint-i-cinc centenari de la 
troballa de la Mare de Déu de l’Olivar, cal fer notar –tal com ja assenyalà en 
1983 D. Antonio Sancho– que la crònica al·ludeix a la Carxofa que es cantà 
en honor al Crist de la Bona Mort, però no a la de la Mare de Déu de l’Olivar:
«No sabemos si es un olvido del cronista o que tan sólo se cantaba dicho 
motete en la procesión del Santísimo Cristo y no en la de la Virgen»40. En la 
meua opinió, degué tractar-se d’un oblit del cronista, ja que es fa molt difícil 
pensar que en 1925 es cantara una Carxofa i l’altra no, i més tractant-se 
d’unes celebracions assenyalades i especials.

- 1926. La previsió de festes que publicà aquell any el diari Las Provincias 
explica que el dia 8 de setembre, «a las ocho, solemne procesión paseará 
triunfalmente la imagen de la venerada Patrona por las calles de la pobla-
ción, que estarán profusamente adornadas, cantándose a la entrada del 
templo la tradicional “carchofa”». I que l’endemà, «a las nueve de la noche 
saldrá la solemne procesión, cantándose también la “carchofa”»41.
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- 1928. Dos anys després el programa festiu només parlava de la Carxofa 
de la Mare de Déu de l’Olivar. Però aportava d’altres informacions suple-
mentàries ben interessants, com ara que la Patrona fou transportada al 
damunt d’un cotxe i que el cant fou interpretat per un xiquet d’Alaquàs 
anomenat Francesc Guillem: «Hubo disparo de morteretes y tracas, pa-
sacalles y serenatas por las excelentes bandas de la localidad, procesión 
muy concurrida, llamando la atención la conducción del anda de la Virgen 
sobre un auto, acondicionado de tal manera que resultó admirable el pro-
cedimiento. En el festejo “la carchofa” cantó con gusto y sentimiento el 
niño Francisco Guillem, hijo de este pueblo, a cuya apreciable familia feli-
citamos de corazón»42.

Sens dubte, aquell xiquet ha de ser Francesc Guillem Medina, nascut el 
20 de març de 1920, que en setembre de 1928 tenia huit anys i mig, i que 
era fill de Francesc Guillem Alòs i Assumpció Medina Besó, de la cone-
guda «Casa Redona». El jove Francesc –que tenia inquietuds polítiques: 
en 1933 figuraria com a membre de la junta directiva de la Dreta Regional 
Valenciana d’Alaquàs43 –estudià piano i composició, i augurava un futur 
molt prometedor en el camp de la música. Però, lamentablement, va 
morir a Linares (Jaen) el 24 de setembre 1938, en plena Guerra Civil i 
per malaltia. Francesc tenia quatre germanes, dos de les quals varen 
morir de jovenetes a causa també de malaltia. Les dos germanes que 
el sobrevisqueren, Assumpció i Maria, apareixen al seu costat en la 
fotografia publicada en aquest treball44.

- 1929. Les notícies que dotze mesos després publicà Francesc Cortés 
Blat a Las Provincias esmentaven les dues carxofes, la de la Patro-
na: «A las nueve de la noche saldrá del convento lucida procesión, 
que acompañará en su marcha triunfal a la “Mare de Déu Moreneta”, 
cantándose la tradicional “carchofa” y disparándose a su entrada en la 
iglesia una larga traca de colores»; i la del Crist, a la qual al·ludia com a 
«villancico»: «A las seis de la tarde, concierto musical; terminado este, 

42 «Desde Alacuás. Fiestas a la patrona», Las Provincias (11-IX-1928).
43 «De Alacuás. Nota política», Las Provincias (1-XI-1933).
44 Informació biogràfica facilitada pels seus renebots, Enrique Besó Portalés i Antonio Martínez Palop, en la conversa 
mantinguda el 4 de juliol de 2016. D’altra banda, vegeu també: Esteve, Maria, i Alfonso, Lola, «Informacions i biogra-
fies dels joves d’Alaquàs desapareguts o morts durant la Guerra Civil a España (1936-1939)», Quaderns d’Investigació 
d’Alaquàs (1993), p. 64.
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solemne procesión, interpretándose a su entrada en la parroquia un 
hermoso villancico»45.

- 1935. La informació que, en referència als dos cants de la Carxofa 
d’aquell any, ens ofereixen tant Las Provincias com el Diario de Va-
lencia és ben interessant, ja que, de la mateixa manera que en 1928, 
proporciona el nom dels xiquets que els varen cantar. Així, pel que fa a 
la de la Mare de Déu de l’Olivar, els diaris consignen que «a las 19’30, 
procesión general, y al terminar ésta, la tradicional “carchofa”, en la 
que el niño Vicentín Palop entonará el gracioso motete “Gloria a Ti, Ma-
dre piadosa”»; i pel que fa a la del Crist, «a las 20, procesión y, como 
el día anterior, “carchofa”, en la que la simpática niña Maruja Andrés 
Andrés interpretará el conocido y típico motete “Gloria a Dios en las 
alturas...”»46. Encara que no es consigna la procedència d’aquells dos 
xiquets, Baltasar Escrivà ha confirmat que Vicentet Palop devia ser fill 
d’Alaquàs. En referència a Maruja, tot fa pensar que, pels cognoms, o 
bé era natural d’Alaquàs o bé d’Aldaia.

MÉS DADES SOBRE LA CARXOFA D’ALAQUÀS

D’altra banda, a l’article que José Esteve Forriol publicà al volum de Quaderns 
d’Investigació corresponent a 1992 trobem dades ben interessants i sucoses 
referents a la història del cant de la Carxofa a Alaquàs. Així, s’hi explica que un 
fill de la nostra localitat, Francisco Campos Cosme (1881-1930), que primer 
fou esquilador i després representant de màquines de cosir, «no fue sólo un 
hombre emprendedor en la faceta industrial. También cultivó la música. Y 
ésta fue muy posiblemente su principal vocación». El cas és que, a banda de 
músic, fou també compositor; i que, entre les obres que composà, figurava 
«una versión propia del villancico dedicado a la Virgen del Olivar, conocido de 
ordinario con el nombre de “carxofa”»47. Dissortadament, però, les partitures 
d’aquesta i d’altres obres composades per Francisco Campos «se han perdi-

45 Cortés Blat, Francisco, «Desde Alacuás», Las Provincias (8-IX-1929).
46 «De Alacuás. Festejos», Las Provincias (7-IX-1935); i «Cartas de la región. Alacuás. Fiestas», Diario de Valencia (6-IX-
1935). L’article del Diario de Valencia ha sigut reproduït a: Royo, José, op. cit., p. 187-188.
47 Esteve Forriol, José, «Un músico y pequeño industrial en el Alaquàs de principios de este siglo», Quaderns 
d’Investigació d’Alaquàs (1992), p. 57.
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Conxa Forment Montalt, que interpretà la Carxofa entre els anys 1951 i 1954. Ací la veiem a la porta de les Doctrineres.
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do totalmente o están en paradero desconocido»48. I, tal com apuntà Soriano 
Bessó en l’article de 1981 abans referit, ni tan sols se sap si mai arribaren a 
interpretar-se: «Saben los alacuaseros que se conservan otros motetes de 
la “carxofa” cuyo autor era el maestro Campos, de Alaquàs? ¿Llegaron a 
cantarse alguna vez?»49.

Per cert, aquest mateix article d’Esteve Forriol també ens informa que, «hasta 
su muerte en el año 1930», Francisco Campos «fue organista de la Parroquia»; 
i que «fue preceptor y orientó en su carrera musical a un joven de grandes ap-
titudes para la música, llamado Francisco Guillem, que le sucedió en el puesto 
de organista de la Parroquia». De fet, aquest Francesc Guillem és el mateix que, 
com hem vist, cantà la Carxofa a la Mare de Déu de l’Olivar en 1928; un xicot 
que, segons continuava Esteve Forriol, «tenía poca salud», era «de la “casa re-
dona”, hoy desaparecida», «cerca del “portalet de Sant Miquel”», i despuntava 
com «una auténtica promesa como pianista, pero murió en el frente durante 
nuestra guerra, como tantos otros jóvenes de aquella generación»50.

D’altra banda, i tal com ja va observar Joan F. Dols, en 1954 el mestre José 
Medina Ferrer (1910-1985) «va realitzar una nova instrumentació [del cant de la 
Carxofa], fent un arranjament de les partitures de corda a instruments de vent 
(clarinets, tubes, trombons, trompetes, bombardins, requints, etc.) i que és la 
que s’interpreta en l’actualitat»51. En aquest sentit, l’anàlisi de les partitures més 
antigues que es conserven del cant de la Carxofa demostra que, efectivament, 
un parell d’aquestes partitures porten la firma de «J. Medina», acompanyada de 
les dates de «septiembre de 1954», en un cas, i «marzo 1965», segons sembla, 
en un altre.

Amb tot, també he pogut comprovar que, en aquest procés d’instrumentació 
del cant de la Carxofa, el mestre Medina degué comptar amb l’ajuda de Fran-
cisco Ferrer Sanz, Paco el Careto, ja que moltes de les partitures porten el 
seu nom a l’encapçalament. Paco Ferrer, que havia nascut el 12 de gener de 
1911 i va morir el 24 de novembre de 1980, fou un dels fundadors de la Unió 
Musical d’Alaquàs, tocava el fiscorn i, segons que m’han assegurat els seus 
48 Ibidem.
49 Soriano Bessó, Josep M., op. cit., p. 89.
50 Esteve Forriol, José, op. cit., p. 57.
51 Dols i Ruiz, Joan F., op. cit., p. 107-108.
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familiars, fou l’encarregat de fer l’adaptació del cant de la Carxofa per als cors 
i els instruments de vent52.

En un altre ordre de coses, en el volum de Quaderns d’Investigació corres-
ponent a 2001 s’explica que la colla de clavaris que varen organitzar la festa 
de la Mare de Déu de l’Olivar en l’any 1967 –feia vint-i-cinc anys que l’havien 
protagonitzada– «són la penya que va fer la primera carxofa perquè l’angelet 
es col·locara dins per a cantar després de la processó»53. És a dir, que aquells 
clavaris –que formaven, precisament, la penya La Carxofa– varen ser els que 
construïren l’artefacte en què se situava l’angelet i que es feia servir amb 
anterioritat al que s’utilitza actualment, que és de 1995. Ho confirmà Maria 
Moret Montalt en el volum de Quaderns corresponent a l’any següent, 2002, 
en afirmar: «Quan el meu marit i els amics van fer la festa de la Mare de 
Déu, l’any 196754, feren la carxofa nova, perquè fins aleshores es llogava a 
València. En aquell any la meua filla Matilde [Alòs Moret] va cantar la Carxofa 
i li vam fer tot el vestit nou, fins i tot la coroneta d’angelet. La tia Carme la 
brodadora va ser l’encarregada de confeccionar el vestit brodat i les aletes, la 
coroneta la vam comprar a València, on me va acompanyar Presenta Ferrer, la 
dona d’Amadeo [Aguilar]»55. Concretament, l’aparell fou construït per Maria-
no Peiró Ferrer, que era torner de professió56.
52  Vull donar les gràcies a Juan Ferrer Garcia i a José Luis Rodríguez Ferrer, fill i nét, respectivament, de Francisco Ferrer 
Sanz, per la informació proporcionada.
53 «Història gràfica», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs (2001), p. 232. Podeu llegir els seus noms al volum de Quaderns 
d’Investigació d’Alaquàs (2015), p. 152.
54 Per error, a l’original diu «1965».
55 Martí Cànoves, M. Júlia, «Maria i Matilde Moret Montalt de la casa del sant», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs 
(2002), p. 175-176.
56  Informació facilitada per Cecília i Matilde Alòs Moret en la conversa mantinguda el 27 de maig de 2016.

Francisco Ferrer Sanz, Paco el Careto, encarregat de fer l’adaptació del cant de la 
Carxofa per als cors i els instruments de vent.
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Paco Garcia Medina, que interpretà la Carxofa entre els anys 1955 i 1958. La foto deu correspon-
dre a l’any 1955, en què la cantà des del balcó de les Doctrineres (que estava convenientment 
guarnit, com podem veure).
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José Antonio Madrigal Gramage, que cantà les carxofes de la Mare de Déu i del Crist en 1964. Ací 
el veiem en una imatge presa a principis d’aquell any al Seminari de Montcada.
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Per tant, podem afirmar que, a hores d’ara, són dos els artefactes en forma 
de Carxofa que ha tingut en propietat el municipi d’Alaquàs: l’actual, que fou 
construït en 1995 per l’artista Manuel Martín, autor de la magrana barroca 
del Misteri d’Elx57; i el que fou inaugurat en 1967 i construït per Mariano Pei-
ró. Amb anterioritat, o bé s’hauria llogat o bé se n’hauria prescindit. Així, tot 
sembla indicar que «l’aparell de la carxofa s’ha llogat durant alguns anys de 
Casa Insa de València»58; i que «fins que es va construir l’aparell de la carxo-
fa [en 1967], alguns anys que els clavaris del Crist no el llogaven, la Carxofa 
es cantava des d’un balcó de les Operàries Doctrineres situat davant del 
Castell»59. Abans de ser fundada la casa de les Doctrineres, es cantava al 
damunt d’un cadafal que es plantava al costat de la porta principal d’accés 
a la parròquia de l’Assumpció60. Pel que fa a la Carxofa de la Mare de Déu, 
quan no es llogava l’artefacte es cantava també des d’un balcó, o bé el de 
l’Ajuntament o bé el de la casa contigua.
 
Finalment, tal com en 1995 explicà Adrià Besó –i corroboren diversos ala-
quasers, entre els quals Baltasar Escrivà–, «fins ben entrada la dècada dels 
quaranta [del segle XX] la Carxofa era cantada tots els anys per un infant de 
l’Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats de València, que venia a tra-
vés del rector»61 o era llogat directament pels clavaris62. Tanmateix, i encara 
que aquesta fóra la tònica general, no sempre degué ser així, ja que, com 
hem pogut documentar, en 1928 la Carxofa a la Mare de Déu de l’Olivar fou 
cantada per un xiquet d’Alaquàs, Francesc Guillem Medina; i és molt probable 
que les de 1935 foren també cantades per dos infants del poble: Vicent Palop 
i Maruja Andrés Andrés.

Siga com siga, a partir de la dècada dels anys cinquanta començà a fer-se 
habitual que entonaren la Carxofa alguns fills del poble, xiquets i xiquetes que 
durant molts anys varen ser preparats pel mestre José Medina, director de la 

57 «Associació Cultural La Carxofa», Festes Majors, Alaquàs, 2010, p. 20.
58 Besó, Adrià, op. cit., p. 100.
59 Íbidem, p. 107. Vegeu també: Llorens Vila, Joaquim, i Latorre Morant, Pilar, «Creació del col·legi Madre Josefa Cam-
pos (1930-1931)», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs (2009), p. 101-147.
60 Informació facilitada per Baltasar Escrivà en la conversa mantinguda el 16 d’abril de 2016.
61 Besó, Adrià, op. cit., p. 102.
62 Tal com es pot llegir en el programa de festes d’Alaquàs corresponent a 1963, el xiquet que aquell any cantà la 
Carxofa a la Mare de Déu de l’Olivar era «un infantillo del Coro de la Virgen de los Desamparados». Vegeu: Fiestas 
Patronales de Alacuás, Alaquàs, 1963.
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banda de la Unió Musical d’Alaquàs: «El temps de preparació anava en relació 
amb les aptituds de l’aprenent per al cant i amb el seu nivell de coneixements 
de solfa. Els xiquets anaven a ensenyar-se la Carxofa a ca el mestre o als lo-
cals de la banda»63. Alguns dels angelets alaquasers –sis, concretament– que 
varen cantar la Carxofa durant la postguerra i els primers anys de la democrà-
cia –entre els anys 1951 i 1982– són:

- Conxa Forment Montalt, que la interpretà a principis de la dècada dels 
cinquanta, entre els anys 1951 i 1954. Conxa havia nascut el 24 de maig de 
1941, i va faltar fa cinc anys, el 5 de març del 2011. I, d’una de les vegades 
que cantà la Carxofa del Crist (probablement, 1951 o 1952), es conser-
ven dues bellíssimes fotografies que, gràcies a l’amabilitat del seu germà 
Paco, reproduïm en aquest treball.

63 Besó, Adrià, op.cit., p. 102.

Matilde Alòs Moret cantant la Carxofa a la Mare de 
Déu de l’Olivar de 1967 a la porta de l’Ajuntament.
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64 «La Carxofa d’Alaquàs, una tradició per al futur», Festes Majors, Alaquàs, 2010, p. 19.
65 Informació facilitada per José Antonio Madrigal en la conversa mantinguda el 7 de juliol de 2016.

- Paco Garcia Medina, que la cantà durant quatre anys, entre 1955 i 1958. 
I que recorda molt vivament una anècdota: «En aquell temps es cantava a 
la porta de l’Ajuntament o des del balcó del convent de les monges [Doc-
trineres]. Recorde l’any que el pal que sostenia la Carxofa des del balcó de 
l’Ajuntament es va trencar i la Carxofa i jo caiguérem a terra. No passà res i 
la vaig cantar des del balcó de l’Ajuntament»64. D’un dels anys en què Paco 
cantà la Carxofa del Crist, es conserva també una magnífica fotografia que 
reproduïm en aquestes pàgines.

- José Antonio Madrigal Gramage, que cantà les dos carxofes en l’any 
1964. Segons que explica, estigué un temps intern al Seminari de Mont-
cada; i, en eixir i vindre a Alaquàs, conegué Manuel Tàrrega Martínez, qui, 
en saber que havia format part de l’escolania del Seminari, li demanà si 
volia cantar la Carxofa. José Antonio assentí, i Manuel li presentà Emèrita 
Cardona García, que després de fer-li diverses proves convingué que era 
apte per a cantar el motet. L’assajà diverses vegades amb ella, i posterior-
ment amb el mestre Medina Ferrer i la banda. Així, en arribar el dia 8 de 
setembre cantà la Carxofa a la Mare de Déu des del balcó de la casa del 
tio Tomaset el Cabdell, contigua a l’Ajuntament; i l’endemà, des del balcó 
de les Doctrineres, la del Crist. Li pagaren 400 pessetes (200 per cant) i 
satisfer 50 més de propina, diners que donà a sa mare perquè li serviren 
d’ajuda per a pagar el lloguer de la casa on vivien65.

- Matilde Alòs Moret, que cantà la Carxofa durant cinc anys consecutius, 
des de 1967 fins a 1971. Ho recorda molt bé perquè el primer any fou cla-
vari de la Mare de Déu el seu pare, Manuel Alòs Haro; i el darrer, fou clavari 
del Crist el seu germà, Manuel Alòs Moret. D’altra banda, posteriorment, 
quan devia tindre uns 16 o 17 anys –potser en 1974 o 1975–, davant la im-
possibilitat de trobar un angelet, els clavaris de la Mare de Déu de l’Olivar 
li demanaren que tornara a cantar-la.

- Consuelo March Mateu, que la cantà en tres ocasions consecutives: en 
1970, 1971 i 1972; i que també ens ha cedit dues belles fotografies dels 
anys en què féu d’angelet de la Carxofa del Crist.
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Consuelo March Mateu cantant la Carxofa al Crist de la Bona Mort de 1972 
des del balcó de ca Federico.
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- Elena Lerma Garcia, que fou la primera xiqueta que cantà la Carxofa 
del Crist en valencià, l’any 1982. I que, com va recordar fa uns anys i es 
pot comprovar a la fotografia que ens ha deixat Quico Garcia, hagué de 
cantar asseguda, ja que no cabia dins de l’artefacte66 .

EL FUTUR DE LA CARXOFA

Actualment, el cant de la Carxofa viu el que podríem qualificar com una 
«època daurada». En les dues darreres dècades, la representació s’ha en-
fortit i repopularitzat, ja que ha experimentat un notable procés de revalo-
rització i eixamplament que l’ha convertit en un acte bell i complex que va 
més enllà de la mera recitació musical i circumstancial que té lloc el dia de 
la festa, i que li ha permés guanyar en bellesa i espectacularitat. No debades 
aconseguí, en 2010, ser declarada com a Festa d’Interés Turístic Provincial67.

En aquest sentit, cal subratllar que aquest procés ha anat lligat a la fundació 
de l’associació cultural La Carxofa, ocupada i preocupada a vetlar pel mante-
niment, la millora i la correcta convocatòria del cant, sobretot durant els anys 
que no hi ha clavaris. Així, entre els dos encerts més notoris que ha promogut 
aquesta entitat s’han de destacar la renovació de l’aparell mecànic, que sens 
dubte havia quedat antiquat i deteriorat pel pas dels anys; i, sobretot, la im-
plantació de la coneguda com a «Prova de l’Àngel», creada a imitació de les 
proves de veu que es realitzen a Elx durant la preparació del Misteri. Es tracta, 
ni més ni menys, que d’una cerimònia que té lloc en els dies previs al cant 
de la Carxofa, i que permet triar, mitjançant votació popular, els dos xiquets o 
xiquetes que recitaran els himnes.

El mecanisme de selecció dels angelets, tanmateix, s’inicia diversos mesos 
abans. Durant l’any, l’escola municipal de música realitza diverses proves en 
les escoles de la localitat per tal de triar els xiquets que posseeixen unes 
millors aptituds melòdiques. Seguidament, es conforma el grup que, amb el 
guiatge de Rut María García, realitzarà una sèrie de sessions encaminades 
a assajar i aprendre el cant. Posteriorment, d’entre el grup, els especialistes 
66 Sena, Laura, «Las voces que han hecho historia en Alaquàs», Levante-EMV, 6 de juliol de 2013, p. 10.
67 «Resolució de 9 de març de 2010, de la consellera de Turisme i presidenta de l’Agència Valenciana del Turisme, per 
la qual s’atorga la declaració del Cant de la Carxofa  d’Alaquàs com a Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat 
Valenciana», DOCV, núm. 6238, 1 d’abril de 2010, p. 13115.
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Elena Lerma Garcia cantant la Carxofa al Crist de la Bona Mort de 1982. Fou el primer any que s’interpretà en valencià.

Clavaris del Crist de la Bona Mort de 1982, que varen fer possible que la Carxofa es cantara en valencià.
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assenyalen quins són els tres xiquets que més han excel·lit per la seua veu i 
dots musicals, és a dir, quins són els que millor la canten. I, finalment, en un 
acte obert al públic, es produeix la tria de l’àngel, que és sotmesa a la voluntat 
popular. Els xiquets que, malgrat haver arribat a la final, no han sigut escollits 
i els que conformaven la resta del grup també tenen el seu protagonisme, ja 
que passen a integrar el cor que acompanyarà l’angelet el dia de la Carxofa. 
Instaurada en 1995, en ben poques edicions la «Prova de l’Àngel» d’Alaquàs 
aconseguí una gran acceptació, ja que incrementà la implicació del poble, 
l’expectació de l’acte i la representativitat de l’angelet. Així degué ser valorat 
també des de fora del nostre municipi, ja que, al cap de pocs anys, el veí po-
ble d’Aldaia la incorporà al seu calendari festiu amb lleus canvis i retocs, com 
ara el nom, ja que allí s’anomena «Prova de l’Infant».

A hores d’ara, el cant de la Carxofa d’Alaquàs afronta un nou repte que l’ha de do-
tar d’un encara major protagonisme social: ser declarada Bé d’Interés Cultural Im-
material. I, a l’efecte, un grup de veïns encapçalats per la Unió Musical d’Alaquàs, 
l’Ajuntament, les tres parròquies, l’associació cultural La Carxofa, Quaderns 
d’Investigació i la Universitat de València han conformat un equip de treball multi-
disciplinari que té la missió d’elaborar i elevar la petició formal de reconeixement.

En aquest sentit, seria molt important que durant els propers mesos es realit-
zaren tot tipus d’estudis i treballs encaminats a aprofundir en el coneixement 
del cant més famós d’Alaquàs. Seria convenient, posem per cas, –i tal com fa 
poc comentava Rut María García–, realitzar un estudi que analitzara les con-
nexions de la Carxofa amb el teatre assumpcionista medieval i amb la litúrgia 
popular dels segles XVI i XVII, amb la qual, sens dubte, està entroncada.

Així, i per posar només cinc exemples, trobe que també resultaria ben inte-
ressant elaborar:

- un estudi que examinara el cant des d’una perspectiva exclusivament 
musical; 
- un altre que s’ocupara d’analitzar, amb tot tipus de detall, la lletra de les 
dues Carxofes;
- una anàlisi religiosa i teològica del cant, que en destacara la significació 
litúrgica i espiritual;
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- un recull fotogràfic, el més ampli i complet possible, que tanta informació  
de tot tipus aportaria;
- i, finalment, resultaria ben eloqüent i suggeridor confeccionar un cens –el 
més exhaustiu possible– amb el nom i la procedència de tots els xiquets i 
xiquetes –siguen d’Alaquàs o no– que al llarg de la història han interpretat 
la Carxofa. En aquest sentit, cal recordar que els clavaris de la Mare de 
Déu de l’Olivar de 1995 ja realitzaren un «Homenatge a totes les persones 
que han cantat la Carxofa al llarg del temps»; i que eixa podria ser una bona 
base per a ampliar i completar, tant com siga possible, l’esmentat cens.

Estic convençut que, a poc que es realitzaren diverses accions destinades a 
aprofundir en l’antic i bell cant de la Carxofa, veuríem que tant la nostra identi-
tat col·lectiva com el nostre futur com a poble n’eixirien reforçats. Aprofitem, 
doncs, l’ocasió i posem-nos mans a l’obra.


