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Festes al Santíssim Crist del Salvador

En aquesta edició del número 3 de la revista El confrare del Crist, em volgut dedicar-la a 
la Festa del Santíssim Crist del Salvador 2018, la Festa Major.  

Número especial, on destaquem les activitats fetes al voltant de la festa del Crist i la 
seua clavaria, que per cert enguany han augmentat el  seu nombre. El 9 de novembre cele-
brem la festivitat del Santíssim Crist del Salvador, com es fa a San Juan de Letrán a Roma, 
es també la data de la consagració de la Catedral  de Ávila consagrada amb el nom de Crist 
Salvador.

Continuarem amb un personatge molt estimat a la nostra germandat, com es Ximo Chuliá 
Balaguer President Honorífic y que porta tota la seua vida al costat del Crist.

Reprendrem la història del Crist del Salvador i la seua devoció al Marítim.

També farem un repar a les activitats nadalenques a la nostra germandat.

Esperem que vos agrade.

En les festes del Crist tenen cabuda molts actes, esportius, musicals, festius i els actes re-
ligiosos. 

Anem a començar amb el acte que cronològicament i mai millor dit va donar el tret 
d’eixida, a les festes del Crist com va ser La volta a peu al Cabanyal.

XVIII Volta a peu 
al Cabanyal - Crist 

Salvador 2018

El 7 d’octubre va tindre lloc la celebració 
de la 18ª edició de la Volta a Peu del Ca-
banyal Crist Salvador.

Enguany va complir la majoria d’edat en la 
qual la nostra germandat, sempre a sigut la 
encarregada de portar a terme aquesta pro-
ba, que va començar de forma molt familiar 
i ara es un proba multitudinària i esta dins 
del circuit de carreres populars de la ciutat 
de València, proba emblemàtica dins de les 
nostres festes del Crist.  

En aquesta ocasió igual que l’any passat 
l’eixida i la arribada a meta va ser a la Av. 
Tarongers un recorregut de 5.900 metres, 
pels carrers del Cabanyal. La eixida es va di-
vidir en tres horaris diferents depenent dels 
temps dels corredors que en un nombre de 
3.500 participants varen prendre els carrer 
del Cabanyal.

Cal recordar que la Volta a peu al Caba-
nyal, junt a la de Sant Marcelí i Sant Isidre son 
les prebes més antigues que es celebren en 
la nostra ciutat.

María José Cano va ser la guanyadora a la 
categoria de dones amb un temps de 21’03” i 
Edison Stiben va ser el guanyador de la cursa 
amb un temps de 17’49”.

A la classificació de confrares participants 
a la proba va quedar de la següent manera:

A la categoria dones:

La primera classificada va ser Enriqueta 
Aliaga de la Germandat de Jesús a la Colum-
na amb un temps de 31’, en segona posició 
Sílvia Martínez de la Germandat del Crist del 
Salvador amb un temps de 34’33”.

A la categoria d’homes:

El primer classificat va ser Miquel Madrigal 
i Ruiz del la Germandat del Crist del Salva-
dor amb un temps de 22’51”, en segon lloc 
va estar Pablo Bonanad i Micó de Corpora-
ció de Granaders de la Verge amb un temps-
de 29’58” i en tercer classificat va ser Marc 
Muñoz i Madrigal del la Germandat del Crist 
del Salvador amb un temps de 29’58”.
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El lliurament del premis de la Volta a peu al Cabanyal Crist del Salvador va tindre lloc el 
24 de novembre, després de les festes del Crist a l’acte es varen donar els trofeus als gua-
nyadors de la cursa a la categoria de confrares participants. Aquest acte va ser presidit per 
Manolo Navarro delegat d’esports de la germandat i el nostre president Juan Vicente Badía.

Enhorabona als campions i a tots els participants.
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“El campanar i 
les campanes del 
Cabanyal” 
Pau Sarrió

Festes al Santíssim Crist del Salvador

Seguint amb les festes del Crist, com sempre va començar a la nostra parròquia la tra-
dicional novena en honor del Santíssim Crist del Salvador, des de el dissabte 3 fins el 
11 de novembre, amb la participació de rectors que han sigut molt propers a la nostra 

parròquia, antics rectors i fills del Cabanyal que han volgut estar al costat del Crist en la seua 
festa .

Dins dels actes de les festes del Crist, el 
dissabte 3 després de la novena, es va 
fer una conferència al voltant de les 

campanes i els campanars que va ser expo-
sada per Pau Sarrió.

A la conferència Pau ens va explicar com 
les campanes han marcat la vida quotidiana 
dels ciutadans, i com podem reconèixer per 
mitjà del seus tocs la vida dels pobles que es-
taven al voltant de la parròquia i el seu cam-
panar. Cada campanar, té els seus de tocs 
i durant la història de l’humanitat va ser un 
mitjà de comunicació i marcava el ritme de la 
vida de la població.

L’església feia tres tocs a resos al dia, el toc 
al alba, toc al Ángelus i el toc del vespre, i per 
el só de les campanes es reconeixia al poble.

Antigament, la societat tradicional, pensa-
va que les campanes tenien poders màgics, 
per que tenien un efecte protector a la po-
blació, les donaven atribucions de comuni-
cació amb Dèu i amb el seu só espantaven 
a la tempesta, pedregada etc… Per eixa raó  
moltes campanes tenien inscripcions en llatí, 
pregant a Dèu per que els protegira.

També les campanes tenien una tasca molt 
importat d’avís a d’incendis, inundacions te-
nien un toc d’alarma que advertia a tota lo 
població.

Jaume I, va fer la conquesta de València 
portant xicotetes campanes, era una mena 
de conversió al cristianisme a les terres con-
querides.

Després del Concili de Trento, s’intentà  
arrancar de soca, els rituals antics pagans, i 
al voltant del segle XVI, fer-los cristians i fer 
que les campanes foren interlocutors entre 
Dèu i l’home.

Ara mateix al segle XXI el campanar i les 
seues campanes son l’edifici referent als nos-
tres barris, poblacions.

Per a nosaltres les campanes de la parrò-
quia del Ntra. Sra. dels Àngels son un referent 
en la vida del poble del Cabanyal. Les cam-
panes varen ser foses molt prop del nostre 
barri al carrer de l’Industria a la fundició de 
Salvador Manclús, fundició que va fer cam-
panes per a molts llocs al mon.

Les campanes i el seu toc son un patrimoni 
molt important del nostre Cabanyal, un ben 
valuós per la nostra comunitat que cal valo-
rar i protegir com a un tresor.
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Festes al Santíssim Crist del Salvador

El diumenge 4 va fer el concurs de paelles a la 
germandat, un dia que varem gaudir d’un orat-
ge esplèndid i una gran harmonia, clavaria, ger-

mans confrares, amics confrares d’altres confraries, 
amics en definitiva, que volgueren passar un dia de 
germanor al voltant d’un plat tant nostre, com es la 
paella valenciana. 



Festes al Santíssim Crist del Salvador
“Ser cristià a la situació actual”
  D . Jesús Cervera i Capella

El dijous dia 8 de novembre, tingué lloc al 
nostre local social de la germandat un col-
loqui amb el títol “Ser cristià a la situació 

actual”.

Tema d’actualitat que D. Jesús va tractat al 
col·loqui, pels últims casos de atemptats que 
pateix al mon sencer els cristians, sobre tot les 
últimes notícies al voltant als cristians que hi 
ha a Egipte.

L’església, pateix també la crisis pels casos 
de pederàstia que la esguiten o el grups de 
pressió que hi ha dins de la mateixa església, 
que fan molt de mal a la imatge d’ella.

La crisi vocacional, cada vegada hi han 
menys rectors, hi han pobles que no més es 
pot fer Missa una volta al mes, per manca de 
rectors.

També es va parlar de la gent que és al-
truista, que vol ajudar als demés, reunits en 
obres socials que ajuden a missions a Àfrica, 

Amèrica del Sud i en països en que hi ha guer-
ra o més prop de nosaltres gent que col·labo-
ra amb Càritas. Es una altra forma de viure el 
cristianisme, una altra forma de viure la fe, una 
vida espiritual forta i amb compromís social, 
amb una vida d’oració.

També D. Jesús ens va fer memòria que hi 
hagué altres moments de la història, a on l’es-
glésia ja va patir persecucions al est d’Europa, 
quant als països de l’est no es veia en bons ulls 
el cristianisme, al Nadal organitzaven curses 
de motos i altres espectacles al voltant de les 
esglésies per que la gent no poguera assistir 
als actes religiosos.

Al acabar aquesta interessant xarrada va 
tindre lloc un col·loqui a on la gent assistent 
va participar donat moltes idees aportant opi-
nions va ser una experiència enriquidora per 
a tots.

Al acabar tingueren un vi d’honor on es va 
continuar amb el col·loqui un poc més.

Concert en honor al Santíssim Crist del Salvador

Com cada any des de fa molt de temps, la Societat Musical Unió de pescadors del Caba-
nyal ens va oferir a la nostra parròquia de Ntra. Sra. dels Àngels el tradicional concert al 
Crist del Salvador.

Enguany ens va oferir un concert més líric amb un grup de càmera, acompanyats per la 
coral de la societat, va ser un concert diferent als que estaven acostumats. Des de aquestes 
lletres donar les gràcies a tots aquells que varen fer possible aquest acte tan arrelat a les 
nostres festes. 
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Festes al Santíssim Crist del Salvador

El dissabte 10 de Novembre, va tindre lloc el 
“Quinto i Tapa” a la germandat, un acte que 
es va fer per primera volta al any passat i que 

va tindre una gran acollida.

El dia va començar, amb jocs per als xiquets 
amb animadores que varen estar jugant i diver-
tint als infants de la germandat. 

Volem donar les gràcies a la delegació de in-
fantils per la bona organització del acte. 

Mentres tot açò passava, els pares i els majors 
de la germandat, gaudien de les tapes que es va-
ren elaborar per l’ocasió, va ser una jornada de 
convivència amb amics, clavaria confrares d’altes 
confraries.

També volem donar les gràcies a totes les per-
sones, que varen fer possible aquest acte que de 
bon matí es ficaren en feina, sempre es un treball 
que ningú veu, però s’ha de reconèixer. 

Quinto i Tapa
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Sopar de gala 
de la Clavaria

Un acte que em volgut realçar a sigut el sopar de “Gala de la Clavaria”, un sopar en que la 
clavaria fora protagonista del acte, que es sentiren volguts i reconèixer el seu esforç i el 
valor de pertànyer a un grup de persones, que tenen un mateix sentiment que el amor, 

pel nostre Crist del Salvador.

En aquest acte se donen les creus acreditatives com a clavari o clavariessa i un xicotet re-
cord d’aquest acte, tan entranyable. Es una sopar a on tots ens preparem per al dia següent, 
el dia de la festa gran. 
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Festes al Santíssim Crist del Salvador

El dia gran de la festa

Diumenge dia 11 de novembre va ser el dia 
senyalat com, el dia de la festa gran al San-
tíssim Crist del Salvador, el dia per el em 

treballat tot l’any la clavaria, per a que el nostre 
Crist, tinga la seua festa i honorar i manifestar 
pels carrers del poble del Cabanyal la nostra fe 
en Ell. 

El dia gran de la festa va començar de bon 
matí amb un volteig general de campanes anun-
ciant al poble que era dia de festa gran.

A les dotze del migdia es va celebrar a la nos-
tra parròquia, la solemne Missa Major cantada en 
honor al Santíssim Crist del Salvador, presidida 
pel nostre rector D. Jesús Cervera i Capella. Al 
finalitzar la Missa, es va fer el sorteig de la ubica-
ció del Crist la propera Setmana Santa, quedant 
agraciada Nerea Herraiz Sampedro la imatge 
quedarà ubicada al carrer Doctor Lluch Nº 249.

Després de la Missa, com bons valencians que 
som, la pólvora no ha de faltar i varem gaudir de 
una bona mascletà a càrrec de la Pirotècnia del 
Mediterràneo.

A la vesprada, últim dia de novena i Missa, a 
la conclusió de la mateixa es va organitzar la so-
lemne processó presidida per la venerada imatge 
del Santíssim Crist del Salvador i que va recórrer 
els carrers del nostre Cabanyal. Al finalitzar es va 
realitzar el tradicional “besa peus” a la imatge.
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Festes al Santíssim Crist del Salvador
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Festes al Santíssim Crist del Salvador

Paquita Aparicio Nicolás

Rosario Ballester Safont

Amparo Blat Dolz

Remedios Miralles García

Cristina Payá Valles

Julia Pérez Andreu

Mª Teresa Pérez Masip

Josefa Puerto Belenguer

Amparo Ruiz Company

Amalia Trilles Serra

Juan Vicente Badía Picó

José Manuel Benaches Fuentes

José Carabal Bau

José Vicente Chenis Picallo

Fernando Cortés Martínez

Lorenzo Darder Cortijo

Sergio Duval Serrano

Juan José Estrela Montesinos

Salvador Gallart García

Miguel Gallart Montesinos

Andrés Garcerá Moncholí

Carles Genís Romance

Vicente Giménez Beltrán

Enrique Juan Gil

Vicent Julià Navarro

José Vicente López Aleyxandre

Ximo Martí Francisco

Julián Monedero Bayá

Vicente Monmeneu Iglesias

Manuel Navarro López

Miguel Ángel Prima Expósito

Jesús Rivera Pastor

Francisco Rogelio Alhambra

Juan Carlos Ros Company

Manuel Sáez Vidal

Sergio Alfredo Sasera Peiró

Jorge Simó Ramírez

Bernardo Valero Cuevas

Pascual Vicent Beltrán

Clavaria 2018
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Joaquin Chuliá Balaguer 
“Tio Ximo”, memòria viva de la germandat

Joaquin Chuliá i Balaguer, per a tots el que 
l’estimem, Tio Ximo, va nàixer al carrer Martí 
Grajales, núm. 5, el 29 de gener de 1940. Va 

ser batejat al Canyamelar, a l’Església del Rosari, 
va viure al carrer Pavía al costat de la platja, va 
prendre la Comunió a Sant Rafael i es va cassàr 
amb Amparo Peiró a l’Església del Angels al Ca-
banyal, tot un itinerari per el Canyamelar-Caba-
nyal.

Digne sucessor de son pare D. Nicolás Chuliá 
Roca que va eixir a la nostra germandat al 1913, 
i de son iaio Nicolás Chuliá Llusar, que ja va ser 
confrare al 1880.

Quan després de la guerra civil espanyola es 
va refundar la germandat encapçalada per Vicent 
Ribes “Tio Ribes” i son pare Nicolás, ja sabia que 
prompte s’estrenaria com a vesta, açò es va pro-
duir al l’any 1948. Però Ximo, ja de menut acom-
panyava a son pare a la replegà dels dinés per les 
germandats del Àngels, algun xavo i alguna peseta 
com a ajuda a la festa.

Ja al any 1952, i amb nou trage va créixer com 
a home i confrare del Santíssim Crist del Salva-
dor, des de quan eixia la germandat des de el 
mític Bar Marcial, i on tots els confrares abans 
d’eixir pagaven la quota a son pare i al Tio Rives.

Parlar en Ximo de la germandat, es recordar 
moltes anècdotes i casos viscuts en primera per-
sona. Son 70 anys de confrare, on evoca el passat 
de la germandat i les vivències junt al Crist del Sal-
vador.

Èpoques quan el Crist anava per el moll en pro-
cessó en una barca pesquera i la anècdota que 
va passar, una de les vegades que feren aquesta 
processó i que es tenia costum, de tirar alguns pe-
tards i que en eixa ocasió, es va pegar foc la caixa 
de petards, varen esclatar i es va prendre foc la 
proa de la barca i miraculosament no va passar res 
a ningú ni a la imatge

Experiències viscudes de forma directa, com la 
restauració del Crist i com junt a Miquel Prima va-
ren ser testimonis, ajudant als professionals en lo 
que ells pogueren.

Ximo no oblida als seus pares, Nicolas i Joaqui-
na que varen ser unes persones molt importants i 
volgudes a la nostra germandat, continua la tradi-
ció familiar amb Amparo i Joaquin fills fruit del seu 
matrimoni amb Amparo Peiró dona que també ha 
treballat de valent per aquesta germandat, la seua 
filla Amparo forma part de la actual Junta de Go-
vern de la nostra germandat i la nova generació 
que ha de seguir amb la tradició familiar, els seus 
nets Sergi i Rebeca, que son el present i futur de 
la germandat. 

Després de 70 com a confrare, Ximo ha sigut 
nomenat custodio del Crist, ha sigut President de 
la nostra germandat 22 anys, entre 1978-1997, té la 
medalla d’argent de la Junta Major de la Setmana 
Santa Marinera de València, es actualment Presi-
dent d’Honor Perpetu de la nostra germandat, 
confrare de l’Arxiconfraria del Salvador de la Ciu-
tat de València, a sigut delegat de la germandat a 
la Junta Major de la Setmana Santa Marinera, una 
vida dedicada a la Setmana Santa.

El Tio Ximo ha conegut als nostres pares també 
confrares, que eixien a la germandat ens ha vist 
créixer a molts de nosaltres, sap a on te que parar 
el Crist a les processons, a on te que anar, lo que 
este que fer en tot moment en definitiva és memò-
ria viva de la nostra germandat.

¡Per molts anys Tio Ximo!



14

Entrevista amb Ximo Chuliá
Quines diferències veus de la germandat 

en la que tu te apuntares a la d’ara?

En aquells anys, en que jo em vaig apuntar, 
l’any 1948 la germandat era molt pobra, no te-
níem local per reunir-se, molts confrares soles 
veniem a la Setmana Santa, d’any a any. Lle-
vat els més menuts, que anaven al escola junts, 
però no teniem contacte amb els majors, fins 
que gràcies a la família Arbiol-Parreño, que ens 
deixà una planta baixa desinteressadament en 
el carrer Barraca, i allí començarem a reunir-se i 
conèixer millor els germans confrares. Vos diré 
que la nostra germandat va ser una de les pri-
meres en tindre un local per reunir-se, hui en 
dia tenim un local més gran i els confrares te-
nen més comunicació.

Que t’aportat a tu com a persona pertà-
nyer a la Germandat de Crist?

El jo pertànyer a la Germandat del Crist, 
ha sigut la millor herència i educació que els 
meus pares em deixaren. Vos diré que açò 
ve de molts anys enrere, mon iaio va eixir a 
la germandat al 1892, el meu pare a l’any 1913 
i jo a l’any 1948 i ja estem al 2018, per tant 
enguany complisc 70 anys, com a confrare 
de la nostra germandat, que més puc dir, açò 
es una tradició familiar que jo he seguit als 
meus pares, després han seguit els meus fills 
i ara també els meus nets que des de que 
varen nàixer son confrares. La germandat ha 
sigut per a mi tot, tindre amor, estima i res-
pecte al nostres Santíssim Crist del Salvador 
i a la nostra parròquia.

Que representa per a tú el Santíssim Crist 
del Salvador?

El Santíssim Crist del Salvador, per ami ha 
sigut lo més important de tota la meua vida, 
ha sigut una signatura que els meus pares en 
deixaren, me ensenyaren a amar a Dèu com 
ja vos he contat tota la meua vida a sigut al 
costat del Crist fins que el nostre Salvador 
decidisca cridar-me al seu costat.

Que ha sigut el fet que més recordes a la 
germandat?

Vos podria contar molts, per eixemple les 
processons al any 1954 es feien per dins del 
port, a on se embarcava al Crist a una bar-
ca que es cridava Amparo Ferrer i anava per 
dins del port, la seguien moltes embarcaci-
ons, tocant les sirenes es feia una processó 
anava mota gent.

Hi ha una cosa que no m’oblidarà mai, es 
la reunió a la Junta sent jo President i Nico-
las Chuliá el Germà Major de la germandat 
quan el confrade Miguel Prima Calvo ens va 
portar l’idea de dur el Crist a vora de la mar i 
pregar per els mariners morts a la mar i tirar 
a la platja una corona de llorer. Es va sem-
blar una idea molt bona, per que el Cabanyal 
és un barri mariner i el Crist, es el patró dels 
mariners. A aquest acte es reunís multitud de 
gent, que prega una oració i la banda toca 
a oració a tot el mon emociona, gràcies a la 
idea de Miquel Prima.

L’acte dels dos Crists junts
Al principi, el dur el Crist a la platja, es va 

fer per a honorar a tos aquells que varen per-
dre la vida a la mar, un acte íntim de la ger-
mandat.

Al any 1986 i amb Antoni Díaz Tortajada 
com a rector de la nostra parròquia, es va fer 
l’acte del encontre dels dos venerats Crists al 
Cabanyal el Santíssim Crist del Salvador i el 
Santíssim Crist del Salvador i de l’Empar amb 
la solemnitat que tocava.

El Crist del Salvador i de l’Empar, era al 
carrer Pavía, de camí a la platja, el germà de 
Ximo, Nicolàs, era el Germà Major de la nostra 
germandat i José Luis Peiró el seu secretari i 

Ximo era el President, varen decidir visitar al 
Crist del Salvador i de l’Empar.

Es presentaren allí, davant la sorpresa de 
tot el mon, i varen traure el Crist al Carrer, 
davant l’emoció de tots els presents. 

L’any següent, la Germandat del Crist del 
Salvador i de l’Empar es tornar la vista, al nos-
tre Crist, i aquest encontre que va nàixer de 
forma espontània s’ha convertit en un acte 
no sols es emblemàtic a les dos germandats 
si no es un referent a la Setmana Santa Ma-
rinera de València que cada Divendres Sant 
de bon matí ompli d’emoció i de fervor els 
nostres cors.
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Història de la Germandat i 
el Santísim Crist del Salvador

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

Una volta fon descobert i donades les 

pertinents veus d’alerta la talla fou tras-

lladada al cas Una volta fon descobert 

i donades les pertinents veus d’alerta, la talla 

fon traslladada al casal dit del Cid, que esti-

gué en els números 29 i 31 de l’actual carrer 

del Salvador, cantoner amb Comte de Trénor 

i molt proper als fets. La Seu havia de ser el 

lloc de cult del primer Crist aparegut en Va-

lència després de la conquista jaumina, però 

succeïren fets miraculosos, indicis inequí-

vocs, així interpretats per la jerarquia eclesial 

de l’època, de que el Crist volia morar per a 

sempre en l’ermita de Sant Jordi, que a penes 

uns anys abans era mesquita de cult musul-

mà. I allí continua. L’ermita canvià l’advocació 

de Sant Jordi pel Crist del Salvador, segons 

el pare Teixidor, en l’any 1245 –per tant la tro-

balla seria d’eixe any o anterior– i es convertí 

en parròquia.

El Crist del Salvador conquistà el cor de 

milers de valentins que li anaven a retre gran 

devoció durant segles. Tanta que aplegà a 

ser considerat patró no oficial de la ciutat i 

fins i tot la Mare de Déu dels Desemparats, en 

eixir en processó pels carrers de València, te-

nia obligació de passar per davant de l’esglé-

sia del Salvador, com ens relata l’historiador 

i teòleg Joan Víctor Pascual. No obstant, des 

de la seua aparició a la vora del riu, el Crist va 

ser realment especial, sobretot, per als habi-

tants del barri de Pescadors de València. No 

debades aquella imatge havia navegat el Me-

diterrani de punta a punta, en una travessia 

de 1800 milles nàutiques.

A un pas de l’església del Salvador, traves-

sant l’Almoina, es trobava la desapareguda 

de Sant Tomàs. Feia cantó entre Avellanes i 

Caballers i, com tantes altres, tenia una certa 

jurisdicció rural: els fidels del Cabanyal i del 

Canyamelar –i amb els anys, les esglésies dels 

Àngels i el Rosari– depenien de Sant Tomàs, 

de la mateixa forma que els de Benimaclet 

depenien de Sant Esteve.

Des de mitjans del segle XVIII molts dels 

mariners i pescadors, i les seues famílies, que 

havien viscut des del temps de la conquista 

en l’entorn de l’actual teatre Principal ana-

ren mudant-se, progressivament, cap al Ca-

banyal, on tenien el “negoci” i s’emportaren 

amb ells la devoció pel Crist del Salvador. 

El Crist del Salvador, és el més antic del 

cap i casal, més que “El Negret”, el crist del 

Grau que també arribà pel riu, un 15 d’agost 



del any 1411, però aturant-se més prop de la 

mar i disputat amb ferocitat la torballa entre 

el veïns de Russafa i de la Vila Nova del Grau. 

A mitan segle XIX, i amb la degradació de-

finitiva del barri de Pescadors, convertit en 

el paradís de les gents de got i ganivet i que 

acabà amb el seu enderroc, l’èxode ja fon 

massiu.

Tan és així que ja en l’any 1815 els fidels del 

Cabanyal s’atreviren a reclamar a les autori-

tats el trasllat del Crist del Salvador. Davant la 

negativa sol·licitaren encomanar una rèplica 
que es veneraria durant el XIX fins que fon 
cremada en Guerra. 

En l’actualitat conviuen dos imàtgens: una 
de 1940 esculpida per Josep Estellés i custo-
diada en l’església dels Àngels, i una altra de 
1943, la del Crist del Salvador i l’Empar, obra 
de Francesc Teruel, que dorm en la parròquia 
del Crist Redemptor Sant Rafael. La prime-
ra fon una lliure interpretació de l’artiste; la 
segona, s’esculpí sobre les fotos existents de 
l’antic Crist i, per tant, té més reminiscències 
de l’originari Crist del Salvador del segle XIII.

El Santísim Crist del 
Salvador i de l’Empar 
(1943), que es ve-
nera a la Parròquia 
de Sant Rafael-Crist 
Redemptor que va 
ser esculpida per 
Francesc Teruel i es 
va fer més semblant 
a la talla destruïda.  

El Santísim Crist del 
Salvador (1940), que 
es venera a la Par-
ròquia de Nostra 
Senyora dels Àn-
gels que va ser es-
culpida per Josep 
Estellés amb una 
interpretació lliure 
del autor 

Imatge que va arribar a València 
de la mar.

Aquesta imatge es troba al centre 
de València molt prop de la Basílica 
de la Mare de Déu dels Desempa-
rats a l’església que es va dedicar 
a la seua advocació “del Salvador” 

Imatges de la rèplica que els fi-
dels del Cabanyal, varen fer del 
Crist del Salvador de València i 
que va ser destruïda a la guerra 
civil espanyola. Es venerava a la 
Parròquia de Nostra Senyora dels 
Àngels al Cabanyal.

Els dos Cristos quE En la aCtualitat Es vEnErEn al poblE dEl Cabanyal
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El diumenge 18 de novembre a l’església de 
Sant Rafael-Crist Redemptor, al carrer rei-
na, la Germandat del Santíssim Crist del 

Salvador i de l’Empar celebrà el 75 aniversari 
del Crist, amb una solemne Missa i posterior 
processo. Degut al mal oratge no va poder 
eixir al carrer, ajornat-se per al següent diu-
menge 25 de novembre.

La Germandat va estar representada per el 
nostre President Juan Vicente Badia i el nos-
tre Germà Major, Miguel Àngel Prima.

La germandat, volia d’aquesta manera 
acompanyar al nostres germans que compar-
tissen en nosaltres el mateix amor al Nostre 
Senyor, en aquesta ocasió tan especial del 75 
aniversari de la imatge, Imatge que compar-
teixen un mateix poble i un mateix sentiment 
de passió per la Setmana Santa.

Imatge i Germandat que tenim en gran es-
tima pues ja fa molts anys que tenim un mo-
ment d’emoció i de unió, quan cada Diven-
dres Sant de bon matí, realitzem el encontre 
dels dos Crists, i se ha convertit en uns del 
moments més emblemàtics d’aquesta Set-
mana Santa Marinera, un encontre que com 
conta Ximo Chuliá a la seua entrevista va nài-
xer de una manera molt íntima i espontània 
amb la sorpresa de tots els que es trobaren, 
aquell mati de Divendres Sant, eixes coses 
que passen quant son fruit del sentiment, de 
l’estima que es com millor ixen les coses.

Felicitar a la Germandat del Santíssim Crist 
del Salvador i del Empar i a la feligresia de 
Sant Rafael-Crist Redemptor i com sempre 
podeu contar amb la amistat de la nostra 
germandat i que el Crist mos done salut per 
arribar al centenari del dos Crists.

75 aniversari
del Santíssim 

Crist del 
Salvador 

i de l’Empar



Nadals a la germandat

Quan arriben les festes de Nadal, a la 
germandat sempre hi ha festa, so-
bre tots pel als més menuts.

La delegació d’infantils, enguany ha or-
ganitzat moltes activitats a on els xiquets 
son els protagonistes, la novetat d’aquest 
any ha sigut la sessió al circ, que ha tingut 
una molt bona acollida.

També volem destacar que tenim una 
artista a la germandat Carmen Pérez 
Señorís va ser la guanyadora a la seua ca-
tegoria al concurs de postals nadalenques 
de la Junta Major de la Setmana Santa 
Marinera.

Volem donar les gràcies tant a la dele-
gació d’infantils com als xiquets i pares de 
la nostra germandat per voler fer i estar 
junts fent germandat. 
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Sopar de 
Nadal També els majors gaudim d’aquestes entranyables festes i a la 

germandat tots els Nadals es fa el tradicional sopar de Nadal.

Sempre junts fent germandat al Nadal i desitjant-vos unes 
bones festes i un bon any 2019. 
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“El Cristet” El nostre “Cristet”, continua anat amunt i avall donant ale-
gria a tots els llars a on a estat.

Ací vos deixem una mostra de les imatges de les cases 
per a on a estat, vos recordem una vegada més que qualsevol 
persona pot tindre el honor te tindre-lo a sa casa no més teniu 
que contactar amb Sergio Sasera ell es el encarregat del Cris-
tet ell amb el seu Crist-movil vos farà arribar la nostra xicoteta 
imatge però que deixa un gran record i emoció a tots aquell 
que l’acullen en el seu llar.

Casa de Miquel Prima a la 
Malva-rosa

Casa de Salvador Coll i Regina al Centre de València
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Casa família Prima -Álvarez a 
Albalat dels Sorells

Casa de Regina Coll al centre 
de València

Casa de María José Tomás 
al Canyamelar
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Cartell guanyador del concurs 
de Junta Major 
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El racó del confrare 

Calle Músico Ginés, nº 7 bajo izq. 46022 Valencia 

Telf. 96 328 19 96

A local social podreu adquirir articles amb el logo del 
la germandat per a la propera Setmana Santa i 
les activitats a la germandat


