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Parlem amb Miquel Prima i Calvo

A la nostra revista volem fer un apartat per a tindre entrevistes amb aquelles persones 
que han deixat impremta a la nostra germandat. Al primer número es va dedicar a Do-
mènech, predicador i amic, com bé deia el títol de la portada del nostre primer número.

En aquest segon número volem dedicar-ho a Miguel Prima i Calvo, membre antic de la 
nostra germandat. Tots els que fa molts anys formen part de la germandat el coneixem per-
fectament però la gent més jove i les noves incorporacions no han pogut conèixer. Des de 
la redacció d’aquesta revista pensem que és bo saber un poc d’història de totes aquelles 
persones que han dedicat part de la seua vida a la nostra germandat.

On vares nàixer Miquel?

Vaig nàixer l’any 1930 al carrer quint del 
Barri Llamosí, actualment es diu carrer Pere 
Maça nº41.

Des de quin any eres membre de la nostra 
germandat?

Des de l’any 1951. Vaig tindre la sort de 
substituir a Vicent Rives. Ell em va deixar el 
seu “traje” per poder eixir en Setmana Santa.

Per què aquesta germandat i no una altra?

Pel Crist, una imatge molt venerada al po-
ble del Cabanyal, poble de pescadors. A d’Ell 
s’aclamaven els dies de tempesta. Ha sigut 
consol de moltes viudes de molts pescadors 
morts a la mar intentant portar el pa a les 
seues cases

Quins varen ser els primers amics a la ger-
mandat?

Vicent Rives, Vicent Andreu, Juan Albiol, 
Francisco Montoro, Colas Chulia pare i fill, 
Ximo Chulia, José Muñoz i molts més que no 
me’n recorde ara mateix . Els anys a voltes 
fa que els noms s’obliden però l’amistat mai. 
Perdoneu-me si algú no he nomenat.

En quina guàrdia o posició de la german-
dat t’agradava anar quan desfilaves?

Sempre m’ha agradat estar molt prop del 
Crist. Sempre vaig fer guàrdia a les “Maries” i 
altres personatges.

Has format part alguna vegada de la Junta 
de govern de la germandat?

Si, vaig fer-ho com a vocal, estava de ger-
mà major Francisco Montoro i de president 
Vicent Andreu.

Qui ha sigut el fet que recordes de la ger-
mandat que tens molt present a la teua me-
mòria?

Crec que va ser l’any 1945 més o menys. 
La gent no se sap perquè, va deixar de fer 
aportacions a la nostra germandat, apostant 
per altres germandats i es vàrem trobar en 
un problema econòmic greu. Gràcies a l’aju-
da d’Enrique Leones, José Martorell, Vicent 
Rives i jo -encara no era confrare- vàrem re-
partir tota la loteria pel Barri Llamosí i la ger-
mandat va poder eixir al carrer.

Que penses que ha sigut la teua aportació 
més important a la nostra germandat?

Quan varen fer les obres a l’església es 
repartiren algunes imatges per les cases. El 
nostre Crist de la Pietat va anar a casa d’un 
mestre calafat de la platja. Quan s’acostava 
la Setmana Santa es tornava a l’església de 
forma no molt ortodoxa. L’any 1972 vaig pro-
posar a la Junta de govern de la germandat 
de fer un trasllat Dimecres Sant. Aquest acte, 
gràcies a Déu, ha arribat fins als nostres dies.

Una altra aportació va ser l’oració a la plat-
ja. Sempre havíem anat amb el Crist Diven-
dres Sant de bon matí pel carrer Eugenia 
Viñes. Jo vaig proposar un dia d’anar a vora 
mar i fer una oració per tots aquells que ha-
vien faltat a la mar. Des d’aquell any, va ser el 
retor, titular de la nostra parròquia, l’encar-
regat de fer aquest acte tan emblemàtic a la 
nostra germandat.

Quines diferències veus de la germandat a 
la qual tu t’apuntares a la que hi ha ara?
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Encara que siga el mateix sentiment, és 
veritat que la germandat s’ha fet més gran, 
més organitzada i abans no teníem seu soci-
al. Els actes depenien de la bona voluntat de 
les persones com Vicent Rives un gran refe-
rent per a mi. Organitzaven com podíem l’ei-
xida de la germandat. Cal recordar als nous 
confrares que hi hagué un temps que la nos-
tra germandat s’ajuntava en els bars per fer 
les juntes i des dels quals s’organitzava l’ei-
xida. El nostre lloc d’encontre va ser al “Café 
Oliveros” 

Que t’aporta a tu com a persona pertànyer 
a la Germandat del Crist del Salvador?

La germandat és una part molt important 
de la meua vida. És una il·lusió grandíssima 
perquè el Crist i la Mare de Déu dels Àngels 
és la Fe més gran que tinc. És un honor per a 
mi acompanyar-los cada vegada que recor-
ren els carrers del nostre Cabanyal. 

Quina és la motivació que es necessita 
perquè any darrere any vulgues formar part 
d’aquesta germandat?

“Ser del Cristo” és la motivació més impor-
tant. Veure-ho eixir per la porta de l’església 
Diumenge de Rams és l’important. Les per-
sones passen, el temps passa, però Ell sem-
pre està.

Que és per a tu el Crist del Salvador?

És l’amo del Cabanyal, és el que l’ompli tot. 
Aquest poble que ha patit tant a la mar i que 
a Ell sempre s’ha aclamat, al Crist i a la Mare 
de Déu dels Àngels . Els dos formen , per a 
mi, un tot on radica la meua Fe en el Nostre 
Senyor.

Així teníeu una xicoteta mostra d’allò que 
Miguel Prima Calvo ha aportat a la nostra ger-
mandat. Perquè tots els que no el coneixen 
puguen amb les seues vivències tindre una 
perspectiva del que és una vida dedicada a 
la nostra germandat. És molt difícil per a mi 
fer una valoració de Miguel Prima, sóc el seu 
fill i els sentiments en deixarien ser objectiu. 
M’ajudaré en aquesta ocasió de les paraules 
del meu fill, el seu nét, quan li preguntaren a 
l’escola pel seu iaio, ell va contestar:

“ Al meu iaio Micalet tot el món el vol. Sem-
pre que anem al Cabanyal amb ell tot el món 
li besa i li abraça, tot el món el saluda i el vol. 
És molt bona persona, jo el vull molt”

Amb aquestes paraules tan senzilles i tan 
de veritat d’un xiquet, no cal afegir-ne res 
més.

La famila Prima-Expósito custòdia una de 

les sues corones per a la famila es un ho-

nor tindre-la a la seua casa.

Miguel Prima i Calvo amb 

la corona del Crist.
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VALÈNCIA. Just a l’altura del número 4 

del carrer del Comte de Trénor, entre 

els ponts dels Serrans i el de la Trinitat, 

s’alça, sobre l’ampit del riu, un grup escultò-

ric que recrea l’aplegada del Santíssim Crist 

del Salvador a este racó de la ciutat, espentat 

per les aigües embravides del Túria, entorn 

a l’any 1245, a penes conquistada la capital 

del nou regne cristià per Jaume I. El conjunt 

–amb el Crist alçat per Tomàs de Villanue-

va, arquebisbe de València entre 1544 i 1555, 

quan es va reedificar l’església del Salvador– 

està llaurat en pedra per Jesús Castelló i va 

ser inaugurat l’any 2001 amb l’ànim de res-

taurar, icònicament, el que féu l’escultor on-

tinyentí Juli Lleonard Capuz l’any 1688, que 

estava cobert en casalici i fon enderrocat 

durant la guerra “del Francés”, en 1809, i del 

qual només sobrevisqué la base triangular.

Una altra de les coses que volíem fer arribar des de l’edició d’aquesta publicació tant als 
confrares com als fidels del nostre Crist del Salvador és la seua història, per això anem a 
recollir tota la informació i els anirem publicant-les en xicotets articles ordenats crono-

lògicament. En aquest primer article aprofitarem l’article que va escriure Felip Bens i Carrión 
al diari Levante, que el dividirem en dos articles.

Felip Bens i Carrión (El Cabanyal,  Ciutat 
de València, 1969) és un escriptor, perio-
dista i editor valencià. Actualment escriu la 
columna d’actualitat esportiva “Bombeja, 
Agustinet” a Levante-EMV, dedicada preci-
sament al Llevant Unió Esportiva.

És llicenciat en Ciències de la Informa-
ció, ha treballat i col·laborat en diversos 
mitjans de comunicació valencians com Le-
vante-EMV, Las Provincias, “Hoja del Lunes” 
on publicà una sèrie de reportatges sobre 
la Guerra dels Balcans, Euro-26, Cla, Lo Rat 
Revista i d’altres.

Participà en les històriques tertúlies va-
lencianistes del Cabanyal.

Durant la seua joventut va obtindre di-
versos premis literaris, destacant el Premi 
Ciutat de València de l’Ajuntament de Va-
lència amb la seua obra  I en despertar, en 
co-autoria amb Sandra López. En acabar 
la dècada dels 90 deixaria de banda la seua 
faceta com a novel·lista, que no reprendria 
fins a 2012, quan publica El Cas Forlati, obra 
guanyadora del premi Federic Feases de 
Novel·la de l’Entitat Cultural El Piló de Bur-
jassot.

El CristEl Crist viatjer que vingué a València 
i d’açí al Cabanyal

Oli de Vicent Salvador. Segle XVII



L’actual làpida recorda, en còpia fragmen-

tària de la que existí, que “pels anys 1250” –

segons Orellana i després Ortí– els veïns de 

l’actual barri de La Seu de València varen 

rebre, bocabadats, la imatge del Crist, pro-

cedent de l’altra vora del Mediterrani, des de 

Beirut, primer per mar i després remuntant 

el curs del riu Túria, a contracorrent,  per a 

encallar en els llims de les vores, a penes tras-

passada la porta de la Trinitat i, segons l’eru-

dit Cruïlles, amb un fanal en cada extrem dels 

braços de la creu. Dos llibres de J. Ballester 

(València, 1672) i de Josep Vicent Ortí (Va-

lència, 1709) relaten els extraordinaris fets. El 

plànol de Tomàs Vicent Tosca localitza l’em-

plaçament del casalici en la València de 1704, 

un segle abans de l’enderroc, entre el desa-

paregut portal de la Trinitat i el dels Serrans.

El Crist, de tres metres d’altura i 300 qui-

los, es conserva hui en l’església del Salvador. 

Tallada en fusta de faig i policromada, fon 

restaurada i tornada al seu aspecte original 

l’any 2007. Conta la llegenda com el Crist del 

Salvador tingué un llarg i venturós pelegri-

natge des del Líban fins al cap i casal valen-

cià. A iniciativa del jueu Nicodem, qui segons 

el Nou Testament havia mantingut una den-

sa conversa amb Jesucrist, es tallà la imatge 

que custodiaren primer els apòstols i després 

un seguit de deixebles fins aplegar a Beirut. 

Davant de la pressió musulmana els habi-

tants cristians de la ciutat llançaren el Crist a 

la mar ans que fóra destruït, encomanant-lo 

als designis de les ones i la providència. I així 

fon com arribà a València.

5

Conjunt escultòric 
que recorda l’arri-
bada cap a 1245 del 
Crist del Salvador. 

  Crist del Salvador. Segle XIII
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A la salvació Senyor,
Vostre nom sagrat ens mena,
Perdoneu-nos culpa i pena,
Puix sou nostre Salvador.

En la creu pel nostre bé
volguéreu a tots salvar-nos,
i us dignàreu visitar-nos
en la imatge que sosté
nostra ditxa i nostra fe
i ens recorda vostre amor

Perdoneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador.

A la Ciutat que inundà
moltes voltes la riuada
esta imatge tant sagrada
un bon dia hi arribà;
i ser imant començà
del just i del pecador.

Perdoneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador.

Una volta que inundava
el riu quasi a la Ciutat,
vostra creu, ¡oh caritat!,
sobre les aigües surava;
aturat el riu, entrava
per les portes amb rigor.

Perdoneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador.

Aleshores, qui us veieren
en el riu ells es llençaren,
perquè en Vós ells confiaren
treient-vos al punt ixqueren;
i les aigües contingueren
en el moment son furor.

Perdoneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador.

València amb joia tanta
de la imatge pelegrina,
amb el clero s’encamina
a la Seu, Església Santa
en la qual amb cura a manta
us col·locà en gran honor.

Perdoneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador

Però aquella nit següent
els ángels us traslladaren,
i en esta església us ficaren
pobre, però molt decent;
vostra absència amargament
plora l’Església Major.

Perdoneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador.

Avalotada València
a la fi ací us trobà
i amb major culte tornà
a la Seu vostra presència;
més la vostra providència
se’n tornà ací per amor.

Perdoneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador.

Veient vostra voluntat,
este, que en aquella era
temple de sant Jordi era,
us dedicà la Ciutat:
i per més solemnitat
en Parròquia a vostre honor.

Perdoneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador.

Ací, dons, més venerable
Vostra divina figura,
amb polida formosura
se’ns mostra més admirable;
i a tothome és tan amable
que amor inspira i dolor.

Perdoneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador.

Tenint estesos els braços,
el rostre tant abaixeu
que pareix que a tots crideu
¡Oh divins i dolços llaços!
trenqueu els nostres d’error.

Perdoneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador.

Al qui posa en Vós la mira
amb pietat i devoció
li doneu un cor més bo
quan que més atent us mira;
i en mirant-vos ja respira
i es penedix molt millor.

Perdoneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador.

En vostra imatge divina
sóu de tots la salvació,
del pecador el perdó,
del malalt la medecina
i la pluja se combina
amb la sequia major

Peroneu-nos culpa i pena
puix sou nostre Salvador.

Antics goigs al Salvador
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Facsímil del Crist del Salvador, “El Cristet”

Com sabeu el Facsímil del Smo. Crist del 
Salvador “El Cristet”, va fent el recorre-
gut per les cases que el sol·liciten.

Aquests mesos d’estiu ha estat a la locali-
tat de Casinos, a l’Alt Túria, a casa de María 
José, també a estat al barri de Torrefiel per 
visitar la casa de Sandra, una jove component 
de la nostra germandat. Després va anar al 
poble de Godella a casa de Pepe i Carmen 
devots del Crist que no poden visitar-lo tant 
com ells volgueren per problemes de salut. 
Després tornà al Cabanyal a casa de Vanessa 
San Jerónimo i Sento. Ara mateix es troba a 
casa Juanjo, germà del nostre difunt Germà 
Major Honorari Domènech.

Informar-vos una vegada més que qualse-
vol persona que vulga tindre el Cristet a la 
seua casa pot sol·licitar-lo contactant amb 
Sergio Sasera, que podreu trobar-lo els dies 
que està oberta la germandat.
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Activitats de la Germandat

Amb l’arribada de l’estiu, el bon oratge i la caloreta, la germandat volia que abans de les 
nostres merescudes vacances la gent continuarà convivint a la germandat, per això es 
varen programar una sèrie d’activitats i festes que resultaren tot un èxit de participa-

ció. Gràcies a tots per la vostra col·laboració i als que no pogueren vindre convidar-vos a les 
pròximes que s’organitzen.

Taller de Magdalenes decorades

Dissabte 2 de juny la delegació d’infantils 
a la germandat va organitzar un taller 
de decoració de magdalenes per part 

de la gent menuda de la germandat. El resul-
tant va ser sorprenent, veritables obres d’art.

Després de tanta feina havien de recobrar 
forces els xiquets amb un berenar com a co-
lofó de la vesprada que va resultar molt en-
tretinguda. El més important que els xiquets 
es divertiren. Volem donar les gràcies als pa-
res que ens confiaren els seus xiquets i a la 
delegació d’infantils pel seu bon treball.

El col·loqui va tractar al voltant de la vida dels diferents Sants. Es va parlar de la seua vida, 
abans de ser Sants i les seues revelacions. També es va parlar dels profetes Isaïes, Daniel i 
Ezequiel i el seu paper tan rellevant a les sagrades escriptures.

Una reunió molt dinàmica i didàctica la que va fer D. Jesús, que també va anunciar el pro-
per viatge que organitzarà l’església a Terra Santa, per al mes de novembre. En acabar es va 
fer una picadeta per a tots els que assistiren

El dimecres dia 6 de juny, a la seu social 
de la germandat, es va celebrar la sessió 
de l’escola confrare. El col·loqui va es-

tar presidit per D. Jesús Cervera, rector de 
la nostra parròquia i davant de nombrosos 
amics d’altres germandats.

L’escola 
confrare



Festa de Sant Juan

9

El dissabte 23 de juny vespra de Sant 
Joan, es va fer un dia de convivència per 
a tots els components de la germandat.

Al matí va ser el moment dels jocs d’aigua 
i entreteniments per als més menuts. La de-
legació d’infantils varen organitzar diferents 
activitats, i els pares com veureu en les fo-
tos combatent la calor el millor possible.

A l’hora de dinar els xiquets que tenien 
molta gana després de tant de joc, no dei-
xaren un gra a la paella. Més tard, ja de ves-
prada es va encomanar una gran truita per 
a tota la germandat i convidats.

Per aquesta ocasió hem fet unes samar-
retes amb el logo de la germandat. Enco-
mana la teua samarreta estan molt guapes.

Volem agrair la nombrosa assistència 
dels nostres amics de la Germandat de La 
Oración en el Huerto que volgueren acom-
panyar-nos. 

Insistim una vegada més, vingueu a la 
germandat. La junta de govern treballem 
perquè no sols a Setmana Santa siga la ger-
mandat la teua casa.
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Acabada la Setmana Santa 2018 es va obrir el perí-
ode d’admissió de noves altes a la germandat. A 
l’hora de maquetar aquesta publicació comuni-

quem que tenim 20 noves altes a la nostra germandat

Cal destacar al més menut te totes les incorporacións, 
Nicolás net de un confrare molt antic de la nostra ger-
mandat Jesús Jiménez i Palomar i que té varios membres 
de la seua família des de fa molts anys entre nosaltres

També li donem la benvinguda a un altre xiquet molt 
menut, Marco, net de dos confrares molt estimats a la 
nostra germandat Loli i Agustín, enhorabona, la família 
confrare augmenta. 

També volem donar a conèixer el retorn d’altres com-
ponents que fa uns anys deixaren de ser confrares i 
tornen a la seua casa com Fernando V. Cadalás, Inma 
Abuixech, -filla del Belfast- i Sento Monzó, la seua dona 
Vanessa i la seua xiqueta Daniela.

A tots ells i a la resta de nous confrares benvinguts a 
la vostra casa.

Nous confrares



El passat dia 3 de juny, València va celebrar 
la festivitat del Corpus amb una processó 
única al món per la varietat i simbologia 

històrica de tots i cadascun dels seus elements. 
Destaquem les Roques, els cilirialots, els heral-
dos, la Moma etc...

Una de les festes de major tradició, entre els 
valencians, que un any més pogueren veure el 
pas de la Custòdia de la catedral, la més gran 
del segle XXI.

La nostra germandat va estar representada 
pel nostre germà major Miguel Ángel Prima 
que va participar en la processó amb els repre-
sentants de la Setmana Santa Marinera.

La germandat vol participar de totes les tra-
dicions valencianes.

La Germandat a la festa del Corpus 
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La Mare de Déu 
dels Àngels

La patrona del 
Cabanyal

El dia 2 d’agost com és tradicional, se ce-
lebra la festa grossa de la Mare de Déu 
dels Àngels patrona del nostre poble, 

del Cabanyal.

Enguany la imatge va estar ubicada a la 
casa del clavari, que també és clavari del 
Crist, Pepe Bou Carabal.

Als actes principals de la processó i missa 
varen participar els representants de les di-
ferents germandats i corporacions de la nos-
tra parròquia. La nostra germandat va estar 
representada pel germà major que a més a 
més és també clavari de la Mare de Déu.

Aquesta festa tan tradicional al nostre 
Cabanyal, té un personatge únic “l’Òrfena”, 
personatge de principis del segle XX, que va 
ser ajudada per tot el barri en un moment 
de molta penúria. Aquesta figura està repre-
sentada per una dona que en la processó, la 
podeu veure sempre darrere de la Mare de 
Déu.
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Activitats a la Junta Parroquial

Després de la Setmana San-
ta algunes de les german-
dats que componen la nos-

tra parroquial celebren les seues 
festes i amb ells hem estat gau-
dint de dies de germanor i con-
vivència.
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TE ST IMON IO v ig i l i a  de  ora c i ónInaugura c i ón  expofoto

LA IGLESIA PERSEGUIDA
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El racó del confrare 
Festes del Cristo

S’acosten les festes del Crist. Com tots sabeu a 
novembre celebrem les nostres entranyables 
festes en honor al Crist del Salvador.

Volem fer recordatori a tots els confrares de 
què cal apuntar-se a les paelles, vindre al “quinto i 
tapa”, a les activitats per als més menuts i d’altres 
que anirem informant a través de les xarxes soci-
als, correu, correu electrònic, tríptics, etc.

Per a tots aquests actes la germandat va confec-
cionar unes samarretes molt boniques, que pots 
trobar al local social. Vine en temps i encomana la 
teua.

Paelles Junta Major

L’últim cap de setmana de setem-
bre tingueren lloc les paelles de la 
Junta Major. Enguany no em pogut 

emportar-nos cap premi, el premi a se-
gut un dia cordial en bona convivència 
amb la resta de germandats que for-
men la nostra Setmana Santa Marinera
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