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Recolzada en el costat que recau en l’evangeli de l’església (lateral 

esquerre), i aproximadament a un terç de la seua longitud, es troba l’airosa 

torre del campanar. Els pocs més de quaranta metres d’altura a què es projecta 

fa possible la seua visibilitat des de qualsevol angle del casc antic de la ciutat. 

   No disposem d’informació alguna que aporte una 

data precisa o, ni tan sols, fiable de quan va ser 

edificada. No obstant això, la seua traça 

arquitectònica comparada amb altres 

campanars que guarden una estructura 

bastant aproximada, en especial d’algunes 

poblacions properes a la Capital, ens 

induïx a afirmar que es tracta d’una fàbrica 

de la segona meitat del segle XVII, o bé, 

com molt tard, d’inicis del següent segle. El 

que sí sabem segur és que, fins l’any 1749, 

la torre campanar estava alineada respecte 

la façana principal. Això era així perquè en 

1745 es va dur a terme unes obres d’ampliació 

de la nau del temple i, una vegada acabades, es 

pensà afegir dos capelles a cada costat de la part 

davantera. Aquest allargament als peus de l’església seria la causa de la 

ubicació que podem observar als nostres dies. Valga constatar ací que tant la 

torre com el trasagrari són les dos úniques estructures que haurien de perviure 

de l’església precedent.    

   La planta adquirix una forma rectangular, amb unes mides de 6’40 (cares Est-

Oest) per 5’36 (cares Sur-Nord) metres de longitud. Cinc cossos perfectament 

distingibles es succeeixen al llarg del seu alçat. Els tres últims són molt 

moderns. Varen ser construïts durant dos fases: el tercer cos entre els anys 

1941-1942 i el quart i darrer cossos, en el bienni de 1944-1945. Les diferències 

estructurals respecte a la part  
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original són pràcticament inapreciables a distància. L’única cosa que ho delata, 

és la tonalitat més clara que perdura en la part moderna.  

 
CARACTERÍSTIQUES EXTERIORS 
    

 Creem molt oportú fer una anàlisi més detallada de cada un dels cossos, 

perquè a través del mateix podrà apreciar el lector la vàlua d’aquesta peça 

monumental amb molta claredat. 

   El  primer  dels  cossos  està constituït per la denominada canya o base. Té 

la  missió d’aixecar-se per damunt dels paraments de l’església deixant 

enlairada a una altura prudencial la sala on s’allotgen les campanes. En el 

nostre cas, la canya presenta una alçada d’uns 17 metres. Els paraments han 

quedat sense lluir, la qual cosa no és gens comú en les torres campanars de la 

Comunitat Valenciana. La fàbrica, obrada amb suma atenció, és sòlida a la 

vegada que austera degut a l’absència d’elements que l’adornen. Els materials 

de construcció emprats bàsicament són: morter, mesclat amb calç, i pedres 

irregulars, no massa grans, que mostren cara plana. Per a composar les 

cantoneres s’utilitzen rajoles, així com també per a produir un efecte 

d’enfaixament que es distribuix en trams transversals. No hi ha obertures cap a 

l’interior, però sí podem observar, en canvi, les tres fileres de forats al llarg de 

l’estructura que en temps de la seua edificació varen servir per subjectar 

l’entramat d’un endamiaje. Tres d’aquest es colen cap a dins deixant passar un 

xicotet raig de llum. Està en procés 

d’investigació la possibilitat de què la 

canya estiga folrant una estructura més 

antiga, tal vegada altra torre de 

dimensions més reduïdes. D’això 

donarem complida raó en l’apartat que 

ve a continuació.     

   A partir de la canya, l’únic material 

d’obra aplicat és la rajola de cara vista, 

que es conjunta amb calç, en el segon 

cos, i per ciment en la resta dels cossos.  

   Arranca el segon cos amb una alta 

imposta que va precedida per una suau 

cornisa volada. Correspon aquest a la  
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sala de campanes antiga, que s’eleva a una altura de 8 metres. La funció 

d’aquesta estructura seria definitivament inutilitzada en passar les campanes al 

cos immediatament superior en 1945. S’articula cada cara amb finestrals en 

forma d’arc de mig punt peraltats i realçats, amb un llistell suau que les bordeja 

i que es quadricula en la clau. Hui dia, per la raó que acabem de comentar, els 

finestrals romanen tapiats a l’interior amb rajoles. Als dos costats, custodien els 

finestrals pilastres geminades d’orde toscà amb el fust encoixinat. Les situades 

als extrems es convertixen en acantonades per a donar lloc a les pilastres de 

les cares contigües. Però el realment interessant d’aquest cos es troba en la 

part superior, és adir, en l’arquitrau i el fris, una filigrana en rajoleria que seguix 

un estil purament classicista. El fris està ornamentat amb denticles i filets, 

interromputs per cinc elegants mènsules decorades amb motiu vegetal que 

suporten el ràfol. Aquesta sèrie de detalls tan sols poden ser apreciats des 

d’una distància molt propera. 

    Ha sigut realment difícil trobar una imatge fotogràfica antiga on apareguera el 

campanar “xato”, açò és, captada abans de ser edificats els cossos superiors. 

De l’única que coneixem no hem pogut treure còpia, però, pel què podem 

observar, direm que mancava de qualsevol tipus de remat i que, ni tan sols, 

tenia barana com per a fer el terrat practicable.  

   El tercer cos té una alçada 

lleugerament inferior respecte a 

l’anterior (sis metres i mig) i sembla que 

es retrau pocs centímetres sobre 

aquella. Hui dia constituix la sala de 

campanes principal. Repetix de manera 

molt esquemàtica la composició 

arquitectònica de l’altre cos, però no així 

l’estètica per no haver sigut reproduïts molts 
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dels detalls. Direm en aquest sentit que: no hi ha quadratura del llistell que 

bordeja l’arc, desapareixen els denticles i filets del fris, el fust de les pilastres, 

menys esveltes, no són encoixinats sinó llisos i les mènsules estan 

representades molt senzillament. Acaba amb un ràfol voladís. El fet de tindre 

dos sales de campanes superposades amb unes característiques similars, 

conferix al nostre campanar, si no anem equivocats, una qualitat única dins el 

panorama arquitectònic de les esglésies de nostra Comunitat.     

   El quart cos, de quatre metres d’alçada, també es destina a sala de 

campanes. Està constituït per un edicle retirat cap el centre que deixa un terrat 

al seu voltant, circumdat per un pitral o barana de balustres amb bolles en el 

mig i flàmules en els cantons.  

S’obri a l’exterior per mitjà d’arcs redons i de pilastres úniques que imiten a les 

anteriors. 

   Sobre aquest, l’últim cos. Es tracta d’una llanterna allargat de quasi quatre 

metres d’alçada que ve a configurar el remat de tot el conjunt. Té forma 

octogonal, obert en la part superior per igual número d’arquets. L’envolta altra 

barana que manté un estil i una composició paregudes a la del cos inferior, sols 

que no hi ha bolla intermèdia. Un cupulí de teules blaves i blanques i un penell 

de ferro, coronen finalment la magnífica torre campanar. 
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ESTRUCTURA I DISTRIBUCIÓ DE L’INTERIOR 
 

Per arribar al campanar, haurem de fer una xicoteta voltera, perquè, 

encara que ens sàpia molt estrany parlant duna peça tan fonamental com 

aquesta, a la nostra torre li manca un accés directe. Primerament, haurem 

d’entrar per una porteta que es troba darrere de la capella del baptisme, açò és, 

al costat esquerre del portal lateral de l’església, aquella que antigament era 

nomenat “de les dones”. Des d’ací, una escala prou empinada ens puja a la 

tribuna del cor. Immediatament passarem per un estret corredor i, si ens fixem 

en el sostre, podrem contemplar una falsa cúpula de mitja taronja tota 

ennegrida, luctuós testimoni de l’incendi que es va provocar en la parroquià a 

principis de la guerra civil (6 d’agost de 1936).  

   Travessada d’una part a l’altra la 

tribuna, una porta obri una sala que 

coincidix, a baix, amb la capella de Sant 

Vicent. És la sala del rellotge on es situava 

una maquinària prou antiga, suposem que 

damunt d’un altell. Encara es conserva tot 

que va ser traslladada a un altra zona 

d’aquesta part de l’església. Hui dia 

trobem en el seu lloc un senzill aparell 

elèctric que mou a la perfecció les agulles 

que es desplacen per l’esfera feta de 

taulellets que hi ha a  la façana. Una 

segona porta més menuda ens du a altre 

espai que està sobre la capella de sant 

Roc. S’utilitza com a magatzem de 

diversos elements: restes de taulells del 

antic paviment de l’església, ferralla 

inservible, barana de metall     d’una escala desconeguda... Just davant topem 

amb un parament que correspon, a la fi, al nostre objectiu d’estudi: estem a un 

terç de la canya de la torre.  

   Un arc gens treballat que forada aquesta paret, de quasi un metre de gruix, 

ens dona pas a una caixa d’escales que es situa per damunt de la capella del 

Sagrat Cor. En aquest mateix punt, en terra podem veure les politges i el forat 

per on es fa passar una corda que serveix per accionar alguna de les 

campanes des de l’interior del temple. Abans de pujar, a mà esquerra hi ha una  
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xicoteta estància, on es guarden deixalles de construcció, principalment peces 

de balustrades que pertanyen als dos cossos superiors. La pobra disposició en 

què està el pis d`aquest racó, que pareix com reomplint un forat sense massa 

sentit, suggerix als autors del present estudi la possibilitat de què fora la pujada 

original que tenia la torre en temps anteriors a l’ampliació portada a terme entre 

els anys 1745 i 1756, de la qual ja hem comentat a l’apartat precedent. L’escala 

hauria de donar inici al fons esquerre de l’actual capella del Santíssim Crist, on 

hi havia una porta falsa.  

   Seguim pujant per l’escala de volta catalana i a les parets comencen a 

aparèixer els primers grafits, potser aquests els més antics que hi ha a la torre. 

Però allò que més sorprèn és trobar-se amb dos arcades, una a mà dreta i 

l’altra enfront, estructuralment anacròniques respecte la fàbrica de la torre que 

vèiem a l’exterior. El primer arc està a nivell de superfície del parament est i no 

sabem si es redó del tot o acaba en altra forma per estar cobert de calç 

(fotografia B). El segon, al nord, està més complet a la vista i recorda un arc de 

ferradura apuntat, encara que l’escala l’interrompix just en la clau (fotografia A). 

L’imposta dreta d’aquesta arcada neix sobre l’altra. Ambdós foren obrats amb 

rajoles. Desconeixem si altres arcades semblants s’amaguen baix les capes de 

calç de les parets de l’oest i del sud. La nostra primera impressió ens du a 

suposar que aquesta caixa de l’escales en realitat constiuix una estructura 

d’altar torre que té forma quadrangular i que, per tant,  la  canya  està  folrant-la 

A                                                                B 
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C 

per tots els costats menys en el sud, de la qual es separa a una distància de 

més d’un metre. Un element que pot ajudar-nos a justificar la nostra conjetura, 

podria ser una finestra que apareix taponada per la fàbrica de la canya i que 

resta en el replà que inicia l’escala citat abans (fotografia C).  Hem volgut donar 

una explicació històrica basant-nos en documents antics i aconseguit una 

referència a través de dos documents, que guarda bastant concordança amb 

aquesta qüestió (Arxiu del Regne de València. Real Audiència: Processos de Madrid, 

R-27 i R-57). En 1582 es deia que existia un colomar de propietat dels senyors 

de Bétera, construït damunt una “molt antiga torre” en el pati d’una casa 

particular que va ser comprada per aquells, “junt a la plaça del lloc [plaça del 

Mercat actual]”. Hi ha la possibilitat de què eixa vella torre siguera una de les 

de l’antiga muralla, o bé, que es tractara de la torre de l’església cristiana, ja 

que, en el darrer cas, s’especula amb què al segle XVII l’esglesia canvià 

d’ubicació passant de la que va ser mesquita al lloc on encara quedaven restes 

de la primitiva dels cristians vells. Es podria pensar també en la possibilitat de 

que sia l’alminar o torre d’oracions dels musulmans, però això queda descartat 

perquè, a la segona meitat del segle XV, les corts del Regne manaren 

enderrocar-les totes. Ni molt menys és el nostre propòsit oferir aquesta 

informació com definitiva, per la qual cosa sols la considerem com una mera 

hipòtesi de treball per al futur.        

   Deixem que properes investigacions ens donen una resposta adequada a la 

interessat notícia i prosseguim la nostra ascensió pel campanar. Poc abans del 

final de la canya, hi ha un pis i  l’escala es fa molt estreta, transformada en la  
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de tipus de caragol. Arribem a la sala de campanes antiga, on els nombrosos 

grafits de  calaveres, creus, i diferents 

dibuixos ens fan saber que ací hi havia una 

intensa vida campanera. Els finestrals on 

anaven instal·lades les campanes, a hores 

d’ara no són visibles per estar tapiades per  

rajola cara vista a l’exterior i, dins, per les 

grans taques blanquinoses d’algeps. Un dels 

finestrals, el situat a l’est, mostra una 

obertura enreixada en la part inferior que ens 

deixa veure els teulats de l’església així com 

el curiós detall d’antics coixinets on anava 

col·locada la campana mitjana. Les 

dimensions dels finestrals són: altura 3’35 

metres per 1’60 metres d’amplària, les del est 

i oest i 3’90 x 1’34 metres, per a les situades 

al nord i sud. El sostre de la sala és de falsa 

cúpula i, a uns dos metres de distància d’aquesta hi han dos travesses de 

fusta, les quals sustentaven una matraca que va ser destruïda en el transcurs 

de la guerra civil de 1936-39.                                                                         

   Continuem pujant. Passem per un dels trams més estrets de tot el campanar, 

amb vint-i-nou graons d’escala, per arribar a la sala de campanes nova. En 

total cinc bronzes de diferent pes i anys de foneria ens esperen. Les quatre 

grans van col·locades en 

finestrals que posseixen 

les mides següents: est i 

oest 3’35 x 1’60 metres i 

nord i sud 3’18 x 1’33 

metres. La sala actual no 

té tanta d’història, sols 

podem trobar un escrit per 

la mà de Juan Fuentes 

Aloy que, en 1993, va 

participar en l’arreglo de la 

campana grossa.  

   Entre la campana 

esmentada i la del 

Santíssim, està l’escala que dona al quart cos. S’ha de dir que aquesta és 

realment perillosa per tractar-se de dèsset travesses de ferro disposades en 

angle. Una vegada dalt, podem apreciar el bronze més interessant del campa- 
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nar, nomenat Santa Maria, per ser la campana més vella que conservem. Els 

tres altres tres arcs, que com la de l’anterior tenen 3’80 metres d’altura, 

romanen sense campana. Des d’ací podem gaudir d’una panoràmica 

extraordinària sobre la major part de la ciutat. 

 I acaba la visita, si ens atrevem, pujant amb prou dificultat per altra escala de 

ferro molt estreta, de tretze travesses, per posar peu en la llanterna o remat. 

Ací es pot guaitar sols des d’un costat. Dos altaveus es situen a les finestretes 

superiors abans de la cúpula. Més amunt, apunten al cel el penell i la creu. 

 
 

 
Sala de campanes antiga,  

finestral tapiat. 
 
 

 
 
 
 

Pujada de caragol 
a la sala antiga. 

 


