
RELACIÓ DE TOCS
INTERPRETATS PELS CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA 

SEGONS LA CONSUETA NOVA, VERSIÓ ACTUAL DE LA 
CONSUETA D’HERRERA (1705)

DISSABTE
2 DE JUNY 

VESPRA DE LA FESTIVITAT
del corpus christi

12.00 – 12.30 h “Vol de Migdia”
Vol de les campanes per a anunciar 
la festa. Inclou un villancet, toc de 
la campana gran, la “Maria”, i toc 
de les campanes menors “Úrsula”, 
“Violant” i “Caterina” (que només 
volteja hui i demà en tot l’any).

16.30 – 17.00 h “Cor bisbal de dos parades”
Repic de les campanes i vol de 
la campana “Caterina”, i després 
de la “Maria”, per a anunciar les 
primeres vespres solemnes.

20.00 – 20.30 h “Vol de l’Ave Maria”
Vol de les campanes grans per 
a anunciar la festa. Inclou un 
villancet. També toca la “Maria” 
sola per a anunciar la festa. Abans 
del toc hi ha un “senyal d’avís” a 
les parròquies, a més del toc de 
la “Caterina” i el repic del “Pau”, 
per a coordinar el vol de tots els 
campanars de la ciutat. Esta nit no 
hi ha “senyal de tancar la muralla”, 
perquè les campanes queden 
dretes, preparades per a la festa  
de demà.

DIUMENGE 
3 DE JUNY 

FESTIVITAT
del corpus christi

07.30 – 08.00 h “Vol de l’Alba” 
Vol de les campanes per a  
anunciar la festa.

09.15 – 09.45 h “Cor bisbal de dos parades”
Repic de les campanes i vol de la 
campana “Caterina”, i després de la 
“Maria” per a anunciar la Missa Bisbal.

10.30 – 11.30 h “Tocs de la Missa Bisbal” 
Distints tocs per a marcar els 
moments del principi, l’Alçament a 
Déu i el final de la Missa Bisbal.

12.00 – 12.30 h  “Vol de Migdia” 
Vol de les campanes per a anunciar la 
festa. És l’únic moment que toquen 
totes les campanes històriques de la 
Seu, costum del segle XIX, toc més 
espectacular que musical.

16.00 – 16.30 h “Cor bisbal de dos parades”
Repic de les campanes i vol de la 
campana “Caterina”, i després de la 
“Maria” per a anunciar vespres solemnes.

18.30 h “Senyal de Processó General”
Vol del “Manuel” per a anunciar la 
Processó General. 

19.00 – 19.30 h “Repic”
Repic de campanes a l’eixida de la 
Creu i començament de la processó.

20.00 – 21.30 h “Vols de la processó”
Vol de les campanes durant la 
processó. a l’eixida de la Custòdia, 
quan passa per la plaça de la Reina i 
quan torna a la Seu.

#CorpusVLC



PROGRAMA D’ACTES
FESTIVITAT CORPUS CHRISTI
2018

DILLUNS 21 DE MAIG
19.00 h  Presentació de les publicacions del Corpus: cartell anunciador, calendari i 
segon volum d’Els Papers del Corpus.
Saló d’actes del Museu de la Ciutat, pl. Arquebisbe, 3.

DIMARTS 22 DE MAIG
19.00 h Conferència «Les arrels medievals de la festa del Corpus valencià. Entre 
devoció i representació», a càrrec de Rafael Narbona, catedràtic d’història medieval.
Saló d’actes del Museu de la Ciutat, pl. Arquebisbe, 3.
20.00 h Actuació de l’Escola de Tabal i Dolçaina Russafa-fa amb el recital Les 
músiques del Corpus. Este concert forma part de la campanya Retrobem, patrocinada 
per la Diputació de València.
Pati del Museu de la Ciutat, pl. Arquebisbe, 3.

DIMECRES 23 DE MAIG
19.00 h Conferència «Casa Insa i la huitava del Corpus», a càrrec d’Oreto Trescolí i 
Enric Olivares, historiadors de l’art i especialistes en el patrimoni festiu.
Saló d’actes del Museu de la Ciutat, pl. Arquebisbe, 3.

DIJOUS 31 DE JUNY
20.00 h  Solemne Eucaristia i Pregó del Corpus a l’Església del Patriarca, a càrrec 
de Jaime Sancho Andreu, rector de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.

DIVENDRES 1 DE JUNY
9.00 h Trasllat de les roques des de la Casa de les Roques fins a les Alberedetes de 
Serrans.
10.00 h Entrega de pomells a les primeres autoritats.
20.00 h Trasllat de les roques a la plaça de la Mare de Déu, on quedaran exposades.
23.30 h Nit d’albades i danses a càrrec de la Federació de Folklore de la Comunitat 
Valenciana, entre la Casa de les Roques i el Palau Arquebisbal, pels carrers dels 
Serrans i Cavallers, i la plaça de la Mare de Déu.

DISSABTE 2 DE JUNY
19.30 h A la plaça de la Mare de Déu, representació del Misteri de sant Cristòfol i els 
pelegrins, a càrrec de l’alumnat del col·legi Nuestra Señora del Socorro, i del Misteri 
d’Adam i Eva, a càrrec de l’alumnat del col·legi Santo Tomás de Villanueva - Padres 
Agustinos.
23.00 h A la plaça de la Mare de Déu, concert de la Banda Municipal de València, 
dirigida per Fernando Bonete, amb el programa següent:

PART I

Diàlegs (rapsòdia simfònica) .............................................  Fernando Bonete

Carmen (suite simfònica) ......................................................... George Bizet
Instrumentació: F. Bonete
  Aragonesa
  Canción
  Cambio de guardia
  Habanera
  Los Dragones de Alcalá
  Danza gitana
  Pasodoble

PART II

La flor del taronger (marxa valenciana) ............................  Fernando Bonete

L’entrà de la murta (marxa valenciana)  ................................ Salvador Giner

Es xopà hasta la Moma (poema simfònic)  ............................ Salvador Giner

Himne de la Comunitat Valenciana  ......... Maximilià Thous - Josep Serrano

24.00 h Nit de Festa, passacarrer amb banda de música pel recorregut invers de la 
processó i entrega dels premis de balcons adornats.

DIUMENGE 3 DE JUNY
De 9 a 9.30 h Repic de campanes des de la torre del Micalet.
10.30 h  A la Seu, missa de pontifical.
12.00 h Cavalcada del Convit amb invitació a la festa pel capellà de les roques, 
exhibició de les danses del Corpus i comparsa de la Degolla.
Recorregut: plaça de Manises, Cavallers, plaça de la Mare de Déu, Micalet, plaça de 
la Reina, Cabillers, Avellanes i plaça de l’Almoina.
De 12.00 a 12.30 h  S’efectuaran els voltejos de campanes corresponents a la festivitat 
del Corpus des del Micalet.
16.30 h Pas de les roques.
Recorregut de les roques: Cavallers, Tossal, Mercat, Maria Cristina, Sant Vicent, Mar, 
Avellanes i pujada al Palau. Tornaran a la Casa de les Roques per Avellanes, Mar, 
Pau, General Tovar, Tetuan, Temple, Pintor López, Comte de Trènor i plaça dels Furs.
17.15 h  Eixida dels carros de murta.
17.30 h  Eixida dels gegants i de les danses dels nanos, la magrana i la Moma.
19.00 h Solemne processó amb l’itinerari següent: eixida de la Seu per la porta 
dels Apòstols, plaça de la Mare de Déu, Cavallers, Tossal, Bosseria, Mercat, Maria 
Cristina, Sant Vicent, plaça de la Reina, Mar, Avellanes, Palau, plaça de l’Almoina i 
entrada a la Catedral.
De 19.00 h a 21.00 h Volteig de campanes des del Micalet.


