La Santantonà
Foto: Vicent Millà - Hi ha que eixir -

Festa Medieval del foc

Fo r c a l l

del 19 al 22
de gener de 2018
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Programa de Festes
que la Vila de Forcall
dedica a Sant Antoni Abat

Imatge de Sant Antoni d’una cèdula
de la Confraria de Sant Antoni Abat

Forcall, del 19 al 22 de gener de 2018
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Salutació de l´ Alcalde
Cau la nit amb promptitud, la tardor amb els canvis de tonalitat
de les fulles dels arbres i la posterior caiguda, ens donarà pas
a l’hivern. Ja les nits i les matinades son gèlides. I el cicle del
calendari, de la vida i la natura ens va marcant que ens apropem
a la nostra festa solsticial d’hivern per excel·lència, la Santantonà.
Els paisatges que ens envolten a Forcall, es van tornant més grisos
i marrons; els roures que han perdut les seues fulles, ens deixen
veure la branca pelada i nu el tronc. Eixe tronc que ajudarà a fer
els travessers per construir la barraca monumental. S’aprofite
eixe moment per veure en el bosc quins seran i d’on seran els
pins que formaran l’estructura i l’esquelet, quin de tot per la
seua rectitud i grandària serà el maio -l’eix on se sustentaran els
altres pins-. Així mateix es confirma i es busca en quins llocs es
pot tallar el ginebre i la carrasca que acabaran per formar tota la
barraca.
Un treball necessari i previ, però també un ritual, lligat a la nostra terra, a la natura, a la nostra
identitat com a poble que es repeteix des de fa molts segles. Un ritual que compartim en altres
pobles veïns, altres regions properes, altres països de l’eix mediterrani. Ens uneixen rituals
i creences ancestrals. Com es van generar estes similituds de rituals? Com en altres països del
nord d’Àfrica, d’Itàlia, d’Alemanya o d’altres llocs llunyans fan estes representacions, en part tan
paregudes?
Compartim i ens uneixen festivitats a pesar de les fronteres, massa vegades creades artificialment.
Però ens uneixen lligams més forts, remots i antics que es van anant traslladant amb els camins
i els ponts que la gent recorria o construïa per a estar més pròxims als altres. Avui en dia amb un
sol clic a l’ordinador podem estar i conèixer més dels altres que abans en molts anys; la connexió
digital que és part del que s’anomena globalització. Eixa mateixa que ens desuneix i que trenca
els ponts.
Però l’essència de l’esser humà (eixa necessitat de contacte amb la natura, de creure i dels rituals),
a pesar de tot, persisteix, i això és el fet meravellós del que conserva la nostra festa. La pervivència
de la mateixa està entre nosaltres, malgrat totes les incidències que han transcorregut en els
diferents segles. I a tots els forcallans ens fa unir-nos, conviure i viure la festa.
Enguany, el Cremaller d’Honor, recaurà en el programa “Saber y Ganar”, es podria dir que un
programa amb arrels i pervivència en uns temps tan canviants en el panorama televisiu, amb
uns valors de coneixement i que per la seua difusió de la nostra festa; les diferents entitats que
conformem l’òrgan decisori de l’atorgament d’esta menció, hem cregut oportú concedir. Al seu
equip, i a ressaltar la figura d’Àngels Peñarroya -forcallana-, membre de l’equip del programa, que
ha fet possible que la nostra festa siga més coneguda.
Així que a totes les persones que han fet i que feu possible que la festa s’enfortisque i se celebre,
moltes gràcies! Santantonà, Confraria, gent voluntària, músics i tots aquells que ens visiteu i
gaudiu amb nosaltres de la festa, que este Sant Antoni siga extraordinari per a tots.
							Visca la Santantonà!
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Santiago Perez

Salutació del Mossèn
Forcallans i forcallanes:
Una abraçada de fraternitat davant de la Festa de Sant Antoni.
Aquest any, després de la invitació que em feren al mes de setembre, el primer treball és pensar el missatge que un servidor voldria
donar-vos des d’aquest espai.
Molts preparatius, treball i companyerisme es viu per poder fer
realitat aquestes dates, aquesta festa.
Però molt sovint diferenciem dos fets: la part lúdica, de la qual té
més importància: la festa religiosa. Si donem més protagonisme a
la lúdica, la construïm des d’un sense sentit i buida de profunditat en les seves arrels. Si
aquesta la fem d’enaltir la festivitat del Sant, farà que la nostra festa no tot sol vagi creixent, sinó que l’anirem purificant, davant el vertader sentit a ella, per la unitat, l’esforç i
l’alegria que Sant Antoni està aquí.
La Nostra Festa és important, però ho serà més quan anirem transmetent als més joves
que tot el que fem és per donar gràcies a Déu que ens va donar un home que des de
l’austeritat, la fermesa, el silenci, la pregària… ens va donar l’exemple que la felicitat no
està en l’exterioritat de les coses sinó en la profunditat del cor i de l’encontre amb Aquell
que vol que siguem feliços: Tenim feina? Molta, tant personal com comunitària.

							Visca Sant Antoni
							Mossèn JuanJo Roca
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Salutació de la Majoralia
Les espurnes i les volves de cendra, quan la Majoralia estisne les brases de les tronques, ens
entapissaran les espatlles i el cap amb una fina capa emblanquinada. La nostra ànima s’omplirà
de sentiments i com cada any ens emocionarem. Estarem assistint al primer acte d’un miracle: la
continuïtat d’una festa ancestral. S’hauran de mimar i de cuidar aquestes brases perquè d’elles ha
d’eixir el foc que ens embadalirà la nit màgica en la que una vegada més serem testimonis de la
lluita entre els esperits del bé i del mal. Tots ens ho mirarem dins un núvol de fum cendrós carregat
d’espurnalls, la llum de les flames i el caliu del foc ens atraurà i ens convertirà en guionistes,
productors, directors i protagonistes de la pervivència d’un entranyable esdeveniment cultural.
Finalment la capolla caurà, les flames aniran apagant-se. L’últim acte haurà acabat. La nostra
mirada, amb nostàlgia, quedarà fixa en la infinita foscor de l’estelat cel forcallà. El pensament ens
fa una juesca... l’any que ve, tornarem.
La Confraria de la Santantonà de la Vila de Forcall ho ha fet possible. Altra vegada, si. Els membres
de la seva Junta, amb la inestimable i imprescindible ajuda de moltes voluntàries i molts voluntaris,
han treballat un any més, suplint l’absència de Majorals, a fi de que el miracle torni i en podem
gaudir. La Festa, proclamada Bé d’Interès Cultural Immaterial, no pot ni deu de continuar sense
les figures dels Majorals que són l’eix vertebrador i el cor que batega i impulsa la sang forcallana
que ha de fer possible l’espectacle. El forcallà, de fet, de dret o de sentiment, estigui on estigui, al
poble, o a la ciutat, és igual, ha de sentir la crida d’aquesta celebració que reforça la identitat del
nostre Forcall i honra als nostres avantpassats.
La Junta de la Confraria no fuig de la responsabilitat d’assumir el que calgui quan calgui, però ha
estat precís establir i traslladar als seus associats un enteniment i un compromís de col·laboració
i que siguin ells, de forma aleatòria però ordenada, els que es posin sota la capa i el sombrero de
Majorals, quan malauradament no es presentin voluntaris per aquesta honorable funció. Tot en
bé de la Festa. L’any proper, tots voldrem tornar.
A la pregunta de, tenim Majorals? cal respondre si, pel 2019 tenim Majorals i per això us lliurem
la invitació a ser el cor d’aquest esdeveniment tan estimat pels forcallans i reconegut arreu. El
nostre recolzament serà incondicional.
La Majoralia del 2018 us espera enguany i us desitja a tots que gaudiu de la pervivència d’un
ritual ancestral que correra per l’escenari dels nostres carrers i places. Sigueu benvinguts. Que
disfruteu d’una bona Santantonà.

					Visca Sant Antoni! Visca Forcall!
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Programa de festes en honor
a Sant Antoni Abat
Forcall - 19, 20, 21, 22 de gener de 2018

Dissabte 23 de desembre de 2017
DIA DEL MAIO
Fins fa pocs anys era inamobiblement el 26 de desembre o segon dia de Nadal. Molt a la
vora del solstici d’hivern. Es respecta la data sempre que és possible.
07.00 Volta pel poble de l’esquellot portat per dos membres de la Santantonà
08.00 Des de la plaça Major eixida a buscar el maio.
17.00 Entrada del maio i les costelles a la plaça Major.
24.30 Ball amb l’orquestra LA MUSA al pavelló de festes.
En acabar, disco-mòbil fins a la matinada.

Dissabte 13 de gener de 2018
DIA DE LA “PASTÀ” DE LA ROTLLETA I “TALLÀ” DE LA LLENYA
15.30 La Santantonà va a casa del primer majoral. Des la plaça Major eixida als boscos
per a la “tallà” de la llenya que vestirà la barraca de Sant Antoni. Les pastadores es reuneixen a casa del primer majoral. En prendre la pasta aniran als forns a fer coquetes i
rotlletes.
16.00 “Pastà” de les rotlletes al forn de la Vila i al forn de pa i pastes M. Carmen. S’elaboraran
rotlletes, coquetes i coquetes de mitja lliura que es repartiran al llarg dels dies de festa.
21.00 Sopar de germanor per a tots els participants i col•laboradors.
23.00 Festa per a tot el poble amb el duet TRIBAND al pavelló de festes. Entrada gratuïta.
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Divendres 19 de gener de 2018
DIA DE LA SANTANTONÀ
00.00 A la plaça Major, encesa de les tronques que continuaran enceses els tres dies de
festes.
07.00 Volta pel poble de l’esquellot portat per dos membres de la Santantonà vestits de
botargues.
07.30 “Despertà” pels gaiteros i tabalers.
13.00 Volteig general de campanes anunciant l’inici del Sant Antoni 2018.
13.00 Les 12 velles. Ritual de la “Plantà” del maio una vegada incorporada la capolleta i
clavar les costelles.
Per la vesprada, revestida de la barraca amb ramatge verd. Antigament tots els masovers
contribuïen amb dues càrregues de llenya verda.
19.00 Visita guiada: “Sant Antoni a Forcall”.
20.00 A la sala d’actes de l’Ajuntament, nomenament del programa “Saber y Ganar” com
a Cremaller d’Honor 2018 i lliurament dels premis del concurs de Fotografia Sant Antoni
2017.
21.30 (*) Eixida de la desfilada de la Santantonà, des del Groc per recórrer els principals
carrers del poble.
23.00 (*) A la plaça Major, finalitzada la representació parateatral, encesa i “cremà” de
la barraca pel “Cremaller d’Honor” i els “cremallers”. Exaltació del foc. Els Sants –lligats i
obligats per les botargues són introduïts a la barraca en flames on són cremats. En tocar
“La mort de Sant Antoni” el despullat, la filoseta i les botargues donen voltes a la barraca
disparant coets borratxos.

01.30 Actuació de l’orquestra MATRIX i discomòbil al pavelló de festes.
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23.30 (*) Processó dels matxos pel poble. Eixida dels animals de la plaça Major. A la porta
de l’Església benedicció dels animals pel mossèn de la parròquia. En donar dos voltes
per la barraca en brases, lliurament de la coqueta de mitja lliura als cavallers, ramalers i
als que han portat un animal a beneir a casa del primer majoral.

Dissabte 20 de gener de 2018
DIA DE SANT ANTONI
08.00 Toc d’oració i volteig general de campanes.
10.00 “Despertà” pels gaiters i tabalers.
11.00 Missa solemne en honor de Sant Antoni Abat.
A continuació, processó general recorrent els principals carrers de la població.
En acabar la processó es convida als assistents a coquetes i rotlletes amb anís i moscatell.
12.30 Cercavila amb “grupes” que recorrerà els principals carrers del poble acompanyats
pels gaiters i tabalers.
17.00 “Llaurà” i sembra per la plaça Major. Simulació que recorda una cerimònia màgica
ancestral per aconseguir bones collites, avui dels solcs surten llepolies pels menuts.
Desfilada de disfresses de Carnestoltes que, anticipant-se a tots a Forcall se celebra coincidint amb la festa de Sant Antoni.
19.00 Presentació del llibre: “Amunt! Les festes de l’arbre als Països Catalans”, de Llorenç
Roviras i Marc Castellet a la sala d’actes de l’Ajuntament.
22.30 Tradicional Ball Rodat a la plaça Major.
24.00 Actuació de l’orquestra XTRA i discomòbil. Entrada gratuïta

Diumenge 21 de gener de 2018
DIA DELS BOTETS
13.00 Rostida de xulles a la Plaça Major. Venda de tiquets per adquirir les xulles. Els Majorals proporcionen a tots els participants pa, vi, olives i allioli.
16.00 Els Botets. Volta per la vila dels components de la Santantonà. Jocs infantils: curses, “trencà” d’olles i saltar els botets -botos de vi unflats- a la plaça Major.

Dilluns 22 de gener de 2018
DIA DELS CONFRARES DIFUNTS
10.00 Missa solemne en sufragi dels Confrares de Sant Antoni difunts. Al final, tria i nomenament dels Majorals de l’any 2019.
(*) L’horari és orientatiu. Pot variar lleugerament en funció del desenvolupament de l’acte.
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Majorals de
Sant Antoni Abat a Forcall
Confraria de Sant Antoni Abat
i Santa Maria Magdalena
2018
A. C. Confraria de la Santantonà
de la Vila de Forcall
2017
Raúl Monfort Monfort
Esther Camañes Membrado
Diego Artola Omedes
Joaquin Conesa Obón
Vicent Sorribes Ortí
Francisco José Segura Ferrer
2016
La Santantonà
2015
A. C. Confraria de la Santantonà
de la Vila de Forcall
2014
Manuel Peñarroya Carbó
Juana M Palomo Barrios
José Sebastià Ferrer
Manuela Gómez Muñoz
Joaquim Pujades Planes
M dels Àngels Polo Miralles
Antoni Eixarch Cardona
Odile Ahufinger Quifer
2013
La Santantonà

2012
Francisco Viñals Ejarque
Maribel Cámara Sorribas
Santiago Querol Carbó
Begoña Vilar Moreno
Francisco Gil Querol
Manuela Bordás García
Javier Pinell Michavila
Pili Busquets Moya

2009
Evaristo Moles Alcón
Reme Guardiola Membrado
Delfín Ramia Tena
Maribel Moles Alcón
Josefina Moles Alcón

2011
Manolo Martí Cerdà
M Jesús Mas Pitarch
Anselmo Conesa Nager
Consuelo Obón Polo
Dionisio Tena Gazulla
M Jesús Ripolles Sorribes
Vicente López Román
Conchita Blasco Domingo

2007
Ángel Duarte Amela
Silvia La Rosa Téllez
José Ramón Guarch García
Fina Martí Prades
José Miguel Lerma Ferrer
Carmina Pesudo Castillo
Sergio Bordas Rodríguez
Montse de la Vega García

2010
Pepita Cervera Ferrando
José Viñals Julian
M Ángeles Barberà Ferrer
Fernando Barreda Gascón
M Amparo Milian Moles
Pascual Ortuño Ramon
Maria Sebastià Borras
Carlos Mateos Cubillos

2006
La Santantonà

2008
La Santantonà

2005
La Santantonà
2004
José Agut Gimeno
Carmen Carbó Celma
Francisco Segura Edo
Carmen Ferrer Peñarroya
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2003
La Santantonà
2002
Evaristo Moles Alcón
Conchita Cardona Vázquez
Ángel Duarte Amela
José Miguel Martí Escorihuela
Narcisa Rambla Vives
Sílvia Sales Busquets
Manuel Miralles Albesa
Francisco Carbó Monfort
Manuel Monfort Molinos
2001
Francisco Amela Martí
Paquita Altaba Pascual
Enrique Beltran Beltran
Carmen Pascual Beltran
Julio Carbó Ferrer
Lluïsa Pascual Beltran
2000
A. C. Confraria de la Santantonà
de la Vila de Forcall
1999
Juan Garcia Izquierdo
M Asunción Monfort Vives
Antonio Forés Milian
Pilar Querol Ulldemolins
Javier Ferrer Adell
M Ángeles Gil Guarch
Jose M Peñarroya Martí
Pilar Polo Moya
1998
Manuel Monfort Fabregat
M Pilar Monfort Guarch
Samuel Segura Castel
Encarnación Garcia Garcia
Manuel Carbó Puig
M Pilar Omedes Omedes
José Miguel Carbó Puig
Teresa Sos Sancho
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1997
Antonio Mestre San Bartolome
Pilar Cervera Ferrando
José Viñals Mestre
M Teresa Pitarch Tena
Joaquín Ejarque Membrado
Carmen Porcar Carbó
Mario Pliego Rivas
M Carmen Rosich Escorihuela
1996
Francisco Membrado Belles
M Nieves Martí Felipo
Juan Aguilar Mestre
Maribel Gargallo Monfort
José Castel Vinaja
Carmen Lidón Domingo Garcia
Pedro Molinos Bonet
Carmen Peñarroya Belles
1995
Francisco Sorribes Fabregat
Monserrat Pascual Beltran
Manuel Garcia Beser
M Monserrat Sorribas Palomo
Felipe Edo Barreda
Elodia Escorihuela Querol
Aristeo Belles Moles
Rosario Prades Prats
1994
Manuel Monfort Molinos
Lourdes Gil Querol
José Ramon Carbó Gascón
Pilar Cortés Aznar
Miguel Altaba Pascual
Ascensión Prades Ávila
1993
Ajuntament
La Santantonà
Manuel Miralles Albesa
Vicente Dabon Palos
Francisco Amela Martí
1992
Ajuntament
La Santantonà

1991
Ajuntament
La Santantonà
1990
Juan Altaba Pascual
M Ángeles Monfort Eixarch
Francisco Chervet Cardona
Antonia Royo Adell
Joaquin Omedes Chervet
M Carmen Carpio Martínez
José Dolz Gimeno
Consuelo Viñals Mestre
1989
La Santantonà
1988
Francisco Vert Borràs
Visitación Carbó Belles
Raimundo Piquer Monfort
Paquita Ferrer Ferrer
1987
José Mestre Boix
Agustina Milian Monfort
Miguel Rambla Guarch
Narcisa Vives Borras
Leoncio Piquer Monfort
Berta Vives Borras
Jose Milian Monfort
Leonor Casals Vilalta
1986
La Santantonà
1985
La Santantonà
1984
La Santantonà
1983
La Santantonà

1982
Francisco Carbó Martí
Consolación Aguilar Giner
Antonio Amela Mestre
Asunción Martí Martí
Emilio Conesa Mampel
Monserrat Milian Mestre
1981
Amadeo Viñals Cervera
Rosario Ejarque Monfort
Ramon Garcia Moles
Genoveva Fores Querol
Julio Carbó Martí
Salvadora Pallares Mampel
Juan Mateo Rodes Moliner
Guadalupe Garcia Moles
Mas de Barberà del riu de Xiva
1980
La Santantonà
Manuel Miralles Albesa
José Ramon Polo Moya
José Peñarroya Monfort
Juan Aguilar Mestre
Ricardo Querol Sales
1979
Joaquin Gil Guarch
Roberta Monfort Piquer
Ismael Carbó Viñals
Elvira Querol Ferrer
José Querol Amela
Consuelo Dolz Carbó
Daniel Moles Celades
Hilaria Alcón Zorita
Mas de Barberà de S.Cristòfol
1978
Jaime Peñarroya Carbó
Rosa M Fabregat Peris
Joaquin Guarch Gil
Ramona Climent Casanova
Plácido Mestre Celma
Montserrat Monfort Piquer
Severino Miró Meseguer
Felicitas Querol Pla
Mas de la Torreselló

1977
José Guarch Quitarte
Rosa Garcia Barberà
José Miralles Llop
Angeles Amela Guarch
Juan Antonio Altaba Dolz
Paquita Pascual Pascual
José Peñarroya Carbó
Adoración Belles Royo
Mas de la Fàbrica de Palos

1973
Ramon Amela Ayora
Teresa Náger Altabas
Jose Milian Albalat
M Pilar Michavila Mestre
José Dabon Julian
Manuela Palos Miralles
Juan Antonio Martí Martí
Consuelo Cerdà Monfort
Mas de la Torreta

1976
José Guarch Quitarte
Rosa Garcia Barberà
José Miralles Llop
Angeles Amela Guarch
Juan Antonio Altaba Dolz
Paquita Pascual Pascual
José Peñarroya Carbó
Adoración Belles Royo
Mas de la Fàbrica de Palos

1972
Marcos Viñals Castel
Josefina Mestre Fuster
José Dolz Guarch
Florentina Gimeno Gimeno
José Guimerá Querol
Carmen Dolz Molinos
I ‘ Ajuntament

1975
Luis Pascual Pascual
Natalia Beltran Porcar
Mariano Aguilar Espada
Carmen Mestre Michavila
Vicente Beltran Dolz
Felicitas Chervet Barberà
Enrique Porcar Badal
Pilar Roig Monterde
Mas de Sebastiana
1974
José Miguel Dauden Ejarque
Consuelo Ferrer Meseguer
José Lerma Garcia
Maria Ferrer Meseguer
José Ferrer Meseguer
Ofelia Adell Vives
Bernardo Ferrer Meseguer
Carmen Troncho Ferrer
Masovers Hostal de Liborio

1971
Marcos Viñals Castel
Josefina Mestre Fuster
José Dolz Guarch
Florentina Gimeno Gimeno
José Guimerá Querol
Carmen Dolz Molinos
1970
Manuel Monfort Guardiola
Maria Molinos Garcia
Saturnino Belles Bono
Maria Moles Ferrando
Antonio Mestre Boix
Mercedes Querol Escuder
1969
Enrique Moles Ferrando
Carmen Belles Royo
Tomas Milian Guardiola
Milagros Dolz Ibañez
Joaquin Cerdà Monfort
Nieves Sorribes Borràs
Francisco Membrado Mestre
Manuela Belles Royo
Mas de la Torrefolch
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1968
Miguel Carceller Bordas
Joaquina Beltran Martí
Pedro Molinos Garcia
Natividad Bonet Nogueres
Manuel Boix Ramia
Joaquina Sabater Carbó
José Carbó Ripolles
Carmen Gascón Monserrate
Mas de Llorenç

1964
Antonio Peñarroya Carbó
Felicitas Ferrer Mampel
Pedro Sorribes Sorribes
Maria Rosa Carbó Casanova
Pedro Folch Cruz
Trinidad Celma Palos
Jaime Prades Guardiola
Rosario Prats Monterde
Masovers Barberà riu de Xiva

1959
José Guarch Andres
Rosario Ulldemolins Morraja
Joaquin Carbó Peñarroya
Carmen Llop Omedes
Julio Adell Porcar
Antonia Belles Royo
José Monfort Bielsa
Simona Piquer Soler
Mas de Roc

1967
José Guarch Mampel
Consolación Guimerá Querol
Juan Ramon Conesa Mampel
Dolores Ramia Carbó
Manuel Chervet Barberá
Pilar Cardona Carbó
José M Segura Barrens
Emilia Edo Gual
Mas de Marianet

1963
Francisco Ferrer Gamundí
Dolores Ferrer Mampel
José Vives Beltran
Antonia Mestre Milian
Antonio Forés Albalat
Genoveva Fores Querol
Lorenzo Royo Rabaza
Matilde Boix Sabater
Masovers del mas de Parra

1958
Miguel Carbó Peñarroya
Dolores Puig Mampel
Gabriel Sancho Gil
Pilar Peñarroya Carbó
Joaquín Dolz Grau
Concepción Carbó Casanova
German Segura Pitarch
Modesta Castel Gascón
Masovers de la Menadella

1966
Francisco Monfort Agut
Rosario Guarch Ulldemolins
Antonio Ejarque Espada
Maria Milian Guardiola
Juan Querol Michavila
Francisca Carbó Belles
Pedro Sorribes Beser
M Teresa Fabregat Escuder
Masovers de la Torreselló

1962
Joaquin Ejarque Dabón
Josefina Monfort Querol
Tomás Gil Ferrer
Antonia Borras Peñarroya
José Boix Ramia
M Rosa Dolz Guarch

1957
No va haver majorals

1965
Antonio Peñarroya Carbó
Felicitas Ferrer Mampel
Pedro Sorribes Sorribes
Maria Rosa Carbó Casanova
Pedro Folch Cruz
Trinidad Celma Palos
Jaime Prades Guardiola
Rosario Prats Monterde
Masovers Barberà riu de Xiva
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1961
Joaquin Ejarque Dabón
Josefina Monfort Querol
Tomás Gil Ferrer
Antonia Borras Peñarroya
José Boix Ramia
M Rosa Dolz Guarch
1960
José Mampel Monfort
Carmen Amela Borrás
Antonio Mestre Ferrer
Elena San Bartolomé Ulldemolins
Juan Martí Belles
Rosa Vives Beltran
Guillermo Segura
Carmen Celma
Masovers de la Torre Amela
Molt de gel i Sant Antoni s’ajorna
una setmana. 30 gener 1960

1956
No va haver majorals.
No van acceptar.
Els majorals 54-55 feren una
missa cantada al Sant i missa
cantada de difunts pel seu
compte i raó.
1955
Mariano Bonet Carbó
Carmen Llop Mestre
Ramón Querol Allepuz
Aurelia Amela Mestre
Julio Martí Balaguer
Joaquina Mampel Viñals
José Carbó Carbó
Francisca Ripolles Ferrando
Mas de Llorenç

1954
Joaquin Gil Ferrer
Francisca Guarch Andres
Joaquín Ferrer Ortí
Maria Llop Guarch
Joaquín Carceller Mestre
Consuelo Sabater Querol
Fulgencio Bellés Bono
Josefa Moles Ferrando
Mas del Xorrador
Un dels darrers anys del
bandejament del gall
1953
Fidel Pascual Pascual
Amelia Oliet Milian
Domingo Peñarroya Carbó
Matilde Carbó Adell
José Monfort Barberà
Encarnación Eixarch Querol
Joaquin Carceller Mestre
Consuelo Sabater Querol
Només es van encarregar
dels dies de la festa.
16, 17 i 18 de gener
1952
Sense majorals
1951
Pascual Gil Ferrer
M Librada Querol Allepuz
Agustín Guarch Eixarch
Dolores Ulldemolins Sorribes
Francisco Membrado Ripolles
Maria Mestre Milian
Agustín Guarch Eixarch
Cantador del maio:
a una, a dos, i arriba maio
1950
Juan Sabater Viñals
Consolación Querol Balaguer
Manuel Mampel Fuster
Consolación Carceller Folch
Miguel Piquer Soler
Rosario Monfort Bielsa
Jaime Monfort Guimerà
Teodora Guardiola Celma
Mas de Barberà de Sant Cristòfol

1949
No va haver majorals
Manuel Milian Boix
Arxiprest Administrador
1948
Ángel Amela Balaguer
Adelina Guarch Milian
Francisco Monfort Querol
Pilar Agut Carbó
Mas de la Torreselló
1947
José Miguel Amela Balaguer
Mariana Ferrer Centelles
José Mampel Dolz
Consuelo Monfort Miralles
Antonio Peñarroya Querol
Antonio Peñarroya Carbó
1946
Juan José Omedes Ferrer
Consolación Monfort Escorihuela
Juan Antonio Omedes Monfort
José Omedes Monfort
1945
Francisco Viñals Aguilar
Rosa Cervera Soler
Vicente Omedes Borras
Marcelina Eixarch Milian
Pedro Molinos Sabater
Maria Garcia
1944
Francisco Viñals Aguilar
Rosa Cervera Soler
Vicente Omedes Borras
Marcelina Eixarch Milian
Pedro Molinos Sabater
Maria Garcia

1943
Francisco Viñals Aguilar
Rosa Cervera Soler
Pedro Molinos Sabater
Maria Garcia
Vicente Omedes Borras
Marcelina Eixarch Milian
Ramon Vives Esteve
Mas de Parra
1942
José Monfort Viñals
Manuel Milian Boix
Máximo Dolz Ferrer
Miguela Guarch Viñals
José Guarch Eixarch
Antonia Mampel Carbó
1941
José Monfort Viñals
Mariana Barberà
J. Gamundí Conesa Peris
José Guarch Eixarch
Antonia Mampel Carbó
Máximo Dolz Ferrer
Miguela Guarch Viñals
1940
Manuel Cardona Amela
Antonio Carbó Escorihuela
Pedro Molinos Sabater
Joaquin Querol
Antonio Puig Aguilar
Asunción Peñarroya Carbó
Manuel Mestre
Dolores Ferrer
Blas Borras Querol
M Rosa Balaguer
José Sorribes Galindo
Generosa Sorribes Fuster
Hostal de Liborio
Aquestos darrers majorals
van tenir els seu càrrec
abans de l’any 1933
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1935
Antonio Ulldemolins

1923-1924
Joaquín Mestre

192Pares Mossèn Manuel Viñals

1915-1916
José Ferrer
Antonio Sancho

1928
Joaquín Carceller Galindo
1926
Majoral desconegut
Confrare Jose Mampel Dols
Mossèn Antonio Guardiola

El Majoral Francisco Llop va
coincidir amb el mossèn Antonio Guardiola però es desconeix
l’any. Apareix com a confrare Miguel Piquer Soler 192-

1913
Joaquín Querol Monfort
Vicente Eixarch
Manuel Peñarroya
1911-1912
Pascual Carbó

Informació en gris extreta d’algunes cèdules soltes trobades en una carpeta a l’Arxiu Parroquial
de Forcall. Des de l’any 1940 a l’actualitat les majoralies s’han consultat al llibre de la Confraria de
Sant Antoni del mateix arxiu, llibrets de Sant Antoni 2017 i preguntant a forcallanes i a forcallans.
Encara queden moltes majoralies per completar i molta informació que recopilar. La memòria
de la gent major també pot ajudar a completar –encara més- el llistat. Al cap i a la fi, això també
forma part de la història festívola de Sant Antoni i de Forcall.
Qualsevol aportació de forcallanes i forcallans per a completar el llistat de majorals ajudarà a
conèixer millor la festa, la religiositat al voltant de la festa i tots els aspectes relacionats amb la
majoralia de Sant Antoni al llarg del segle XX.
Només ens queda agrair la col•laboració de totes les persones a les quals ens hem dirigit per
completar noms, cognoms i majoralies. Les noves tecnologies han estat una gran ajuda minimitzant temps i espai.
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La Confraria de Sant Antoni
Per conèixer algunes de les respostes més bàsiques sobre les confraries, les seves funcions,
el seu origen, la relació amb els sectors productius i altres qüestions relacionades hi
ha publicacions molt més qualificades que aquest text l’objectiu del qual és aportar
informació de la Confraria de Sant Antoni de Forcall.
Com tothom coneix i ja es va publicar al programa de Sant Antoni 2017, a la tardor de
l’any passat mossèn Juan José Roca va retrobar el llibre de la Confraria de Sant Antoni
Abat que es troba a l’Arxiu Parroquial de Forcall.
La veritat que és un tresor documental que aporta moltíssima informació de la devoció
de forcallanes i forcallans per Sant Antoni; de l’organització d’aquesta institució religiosa
encarregada de vetllar per les celebracions que els veïns i les veïnes van dedicar,
dediquem i dedicaran al Sant; de la part pressupostària i econòmica, dels diferents
gestors o administradors anuals de les celebracions, etc. És una excel·lent mostra de
l’evolució econòmica de la mateixa.
Si fórem capaços de seguir remenant per tal de trobar algun llibre anterior, la festa
tindria una major solidesa documental que travaria perfectament amb la consistent
base popular demostrada durant el segle XX. Si la Confraria de Sant Antoni Abat estava
lligada al sector agrícola i ramader això testimonia perfectament que la major part de la
societat forcallana se sentira més atreta per les celebracions santantonenques que per
les Festes Patronals ja que la immensa majoria dels habitants de la nostra vila tenien forts
lligams amb la terra: horts, sembrats, vinyes, bancals d’ametllers i boscos. A Morella, el
nom de la Confraria de Llauradors de Sant Antoni encara palesa la unió del Sant amb
aquest sector productiu. Cada família tenia una menuda granja d’auto abastiment que
permetia generar uns ingressos molt importants que arrodonien els delicats i ajustats
pressupostos familiars. Els animals de tir eren essencials, imprescindibles i uns aliats
absoluts per a les esgotadores feines del camp.
La recerca arxivística ha de continuar, ja que el llibre conservat a l’Arxiu Parroquial arrenca
l’any 1938, enmig de la terrible Guerra Civil Espanyola. El front va arribar a Sant Joaquim
el 26 de març1 i a Forcall va entrar l’exèrcit nacional el 6 d’abril de 19382. Cal dir que
els primers majorals inscrits van ser els de 1940. El mossèn d’aquella època era Manuel
Milian Boix qui també va fer moltes actuacions en benefici del patrimoni monumental
de la Diòcesi. Si no es va perdre durant els conflictes bèl·lics del segles XIX o XX, cal
“remenar” els arxius per tal de retrobar més documents i més informació relacionats
amb les magnes celebracions que forcallanes i forcallans han retut a Sant Antoni Abat.
No només el parroquial, potser l’Arxiu Municipal també emmagatzemarà informació
sobre la festa de Sant Antoni. I segurament, altres instàncies supramunicipals: Arxiu de
la Basílica Arxiprestal de Morella, Arxiu de la Corona d’Aragó, Arxiu Diocesà de Tortosa,
Arxiu del Regne de València, Arxiu de la Cancelleria Reial, etc.
1 Tena Vidal, Guillem, Petjades d’una guerra1936-2009. Ed. propia Ulldecona 2010.
2 Fonts orals. RG i MRD
http://www.aulamilitar.com/pagiht74.htm Data de consulta: 8 de novembre de 2017.
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En altres programes anteriors s’ha parlat del finançament de la festa. La venda de
llenya que actualment pareix tan llunyana es va extingir a finals dels anys 1970. Els fons
obtinguts amb aquest càrrec foren els més importants. No oblidem l’origen etimològic
de la paraula Confraria –cum fratre- amb el germà. Un dels principals objectius fou la
solidaritat, l’ajuda germanívola amb els veïns i les veïnes que disposaven de menys
recursos. Normalment, la llenya era donada per alguna família o comprada pels majorals.
Un grup proper a la majoralia la tallava i les famílies que disposaven de cavalleria i
temps lliure la carrejava als demandants de llenya. La llenya era comprada per persones
i famílies que per motius de salut, edat o qualsevol altra raó no tenien la capacitat de
tallar, fer i carrejar-se la llenya necessària per combatre el rigorós fred de l’hivern forcallà.
Aquest text pretén fer un repàs breu dels principals aspectes relacionats amb l’economia
santantonenca des de l’any 1940 fins l’any 1990 segons el Llibre de la Confraria de Sant
Antoni Abat de Forcall3 que va ser restablerta l’any 1938 segons es pot llegir a la primera
fulla de l’esmentat document.

Ingressos
Pel que fa a la llenya era l’ingrés més gran. Era una feina feixuga que s’explica amb detall
al programa de Sant Antoni de l’any 2012. Des de l’any 1940 fins l’any 1979 es va donar
aquest servei bàsic que resultava fonamental per a moltes de les famílies forcallanes
més desafavorides. Segons consta al llibre, l’any 1950 els majorals separen llenya grossa
i llenya prima. L’ingrés per aquest concepte puja a 6430 pessetes.
La “captà” tenia moltes vessants i particularitats. Pel poble es captava al mes d’agost
en les dates que les feines agrícoles més feixugues de la sega i tots els procediments
posteriors estaven finalitzats. Més tard ja es va passar a captar al mes de desembre o
gener. El protocol i l’ordre estava perfectament establert, ja que hi havia diferents
confraries que passaven a captar. Els donatius podien ser pecuniaris o en espècie –
cera, blat, altres productes agrícoles...-. Aquest blat es venia i allò recaptat passava als
pressupostos de la majoralia. Mentre algunes famílies aportaven cera –l’any 1953 hi ha
registrat donatius de 9kg de cera-. Es passava a recaptar diners pel poble –inclosos els
masos en dues jornades-, durant les misses de Sant Antoni i els Confrares Difunts que
era diumenge. A la cercavila també es passaven safates per a què el veïnat contribuís a la
festa. Les almoines per les inscripcions de confrares i confraresses, junt a les misses dels
confrares difunts completaven aquest apartat.
La minva de cera –“mingua”- de soterraments i processons també era una ineludible
i considerable font d’ingressos per als majorals de Sant Antoni. Com a exemple: l’any
1950 es van recaptar 3505.85 pessetes pel concepte de venda i minva de cera.
La subhasta del maio i les costelles també sumaven uns bons ingressos per a l’economia
santantonenca. Cal pensar que èpoques menys ufanoses uns pins socarrats pel foc,
endurits i absents de qualsevol paràsit eren molt apreciats per a la construcció (bigues);
de vegades, també eren utilitzats com a combustible per a estufes o xemeneies.
3 Arxiu Parroquial de Forcall
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Des de fa molts anys, la loteria de Nadal també ha contribuït al finançament de les
celebracions que Forcall dedica a Sant Antoni.
Alguns anys forcallans filantrops i forcallanes benefactores van col·laborar
econòmicament per pagar la peanya del Sant o altres elements per al culte del Sant.
La rifa del corder és l’acte més destacat que enceta el cicle anual que Forcall dedica
a Sant Antoni. Així abans d’acabar l’hivern, els majorals ja inicien la seva feina. El més
positiu és que la majoralia s’inicia amb la recaptació de fons i mai calen recursos propis.
Algun any també apareix el concepte de subhasta de tronques, fet poc habitual, pot ser
que l’excedent fóra aprofitat per augmentar els recursos de la festa.

Despeses
Pel que fa a les despeses, les he dividides en diferents partides. Els desemborsaments
fan referència al culte, la llenya, les pastes, la Santantonà, la festa i altres despeses.
Amb la partida culte assigno des del llibre de la Confraria que va costar 12 pessetes, fins
l’aprovació de comptes pel bisbat que està apuntat periòdicament. La compra d’atxes i
cera també era fonamental com s’ha explicat. Els majorals havien de deixar més cera de
la que trobaven.
Pagar els ministres de l’Església per tots els actes religiosos com: completes, tèrcia,
missa, sermó, processó i confrares difunts. A tot això cal afegir el sagristà, els campaners
i els rams per a l’altar.
Alguns anys es van fer inversions més grans com la confecció i adquisició de l’estendard
del Sant, la barra del guió, la peanya i crosses, les làmpades per a la peanya, la neteja i
emmidonat dels roquets, rentat i planxat de la roba dels altars, la pedra sacra per a l’altar
de Sant Antoni, una funda per a la bandera i la gratificació als abanderats.
Altres eixides circumstancials són les impressions d’estampes dels confrares i confraresses,
el cotxe per al predicador i els donatius pe al nou seminari dels anys 1950 i 1958.
Sense llenya no hi ha tronques, barraca, rostida... en definitiva, si no hi ha combustible
no hi ha foc i sense foc el Sant Antoni forcalla perd molta significació. Com hem dit
anteriorment, una forma de finançament desapareguda era la venda de llenya que
de vegades era propietat d’algun majoral, era donada a la festa o comprada pels
organitzadors. Alguns anys també es pagava els talladors i els carrejadors. Al llibre de la
Confraria de Sant Antoni està escrit que l’any 1957 la majoralia va comprar el combustible
vegetal als masos de la Menadella, la Torreselló i la Sebastiana.
Altres anys també es comprava la llenya per a la barraca (maio, costelles i cimals).
Les teies que cremen als cremallers i el transport de pins i tronques completen aquest
apartat.
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Foto: Bordàs Rodríguez
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Foto: Bordàs Rodríguez

Les pastes són la recompensa santantonenca a la participació en els diferents actes
i s’entreguen com a agraïment a les persones que han col·laborat durant tot l’any. El
primer pas per a fer les pastes és la confitura. Per a aquest menester cal sucre, mel i
carabasses que prèviament s’han de coure al forn. Per a les pastes cal aiguardent, anís
de pastes, farina, sucre i oli. Els ingredients són bona part de la despesa d’aquest àmbit.
A banda s’ha de pagar als forns (coure les pastes). Des de fa anys la festa disposa de
paellons, ferros i culleres de fusta per remenar la confitura.
Pel que fa a la Santantonà, les principals despeses se centren en materials per al
desenvolupament correcte de l’acte. Arreglar cremallers malmesos pel foc, composar
les vestimentes de les botargues que sempre pateixen per la pròpia activitat dels
personatges, altres partides que la festa necessita i cal reposar: coets, cordes, puntes per
als cimals, fil d’aram; eines com macetes, estenalles, tisores de podar, destrals, escales o
altres ferramentes per a tallar llenya. Les altres despeses corresponen als menjars dels
quals també se n’ha parlat en programes anteriors.
Pel que fa a la festa -sempre en 16, 17 i 18 de gener- les despeses eren molt semblants
a les actuals: el sorteig del corder, la berena de dilluns de Pasqua i els talonaris de loteria
inauguraven la part del deu.
Es gratificava als actors de la Vida del Sant. Dins del cap de setmana festiu també calia
pagar els gaiters, els músics del ball, els conills, els pollastres, la llavor de la sembra, la
rostida, els botets, l’agutzil...
Algun any també consta com a despesa els galls del bandejament o el guió de la
processó dels matxos.
Els licors -aiguardent, coñac, moscatell, anís, etc.- i el vi són elements imprescindibles
per a qualsevol festa. A més, mariden perfectament amb les pastes.
Altres despeses molt puntuals són pistons i dinamita, cànem per als hachones o
machones, llauradorets o corregudes 1955, bicicletes i entreteniments 1958 i el fuster.
En bon castellà, com era preceptiu, la visita pastoral de 1948 avisa de la gran quantitat
de diners que s’utilitzen en esdeveniments de la festa aliens al culte a Sant Antoni Abat.
“Vists els comptes que precedeixen, observem que és excessiva la despesa que es fa en
coses de caràcter profà. Particularment, l’any passat i altres anteriors i en conseqüència
disposem que es redueixin les despeses esmentades, suprimint allò que no sigui
necessari per al degut esplendor dels cultes religiosos que celebra la Confraria. “
Visita pastoral 25 abril de 1948 - Manuel Moll Salord, bisbe de Tortosa.
Encara hi haurà més informació per extreure de totes les anotacions, els llistats i les
fulles soltes que conté el llibre de la Confraria de Sant Antoni. Qualsevol persona del
poble relacionada amb la festa ha de tenir interès per aprofundir en el coneixement de
la Santantonà. Totes les aportacions tenen i tindran el seu valor.
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Foto: Família Gil Montserrat

Antonio Gil va a cavall i Juan Gil porte el ramal
Possiblement, sigue de l’any 1961. Antonio recorda que va recollir l’atxa a casa de
Joaquin Ejarque. En acabar li van fer pagar un duro de la minva.

Foto: Aitana Millà - Què t’adorms!
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Bases del concurs de fotografia
Sant Antoni 2018 – Forcall
1.- PARTICIPACIÓ
Poden participar en el “Concurs de Fotografia Sant Antoni 2018” tots els fotògrafs aficionats o
professionals interessats en el tema.
2.-TEMÀTICA
La temàtica està al voltant de la festa de Sant Antoni de Forcall. Les fotos poden ser de qualsevol
dels actes que integren dita festa. És requisit imprescindible que la fotografia sigue de la Festa de
Sant Antoni del municipi de Forcall.
3.- PRESENTACIÓ
• Les obres han d’estar presentades en dimensions 20 x 30 cm i acompanyades per un CD en
format JPEG amb una resolució mínima de 150 ppp (697 x 973 píxels) o de 300 ppp (3008 x 2000
píxels). No han d’estar en cap tipus de suport, sols la fotografia. Cada participant pot presentar un
màxim de tres fotografies.
• Els CD aniran identificats amb un pseudònim i títol, i en un sobre tancat: nom i cognoms, adreça
i telèfon i correu electrònic de contacte.
• Els treballs presentats no poden haver estat presentats en altres concursos.
• L’A. C. Confraria de la Santantonà de la Vila de Forcall es reserva el dret a utilitzar i reproduir l’obra
en catàleg, audiovisual o en els suports que considere oportuns, respectant sempre l’autoria de
l’obra.
• L’A. C. Confraria de la Santantonà de la Vila de Forcall declina qualsevol responsabilitat respecte a
l’autenticitat de les dades facilitades pels participants.
4.-ENVIAMENT
Les obres poden ser presentades en persona a l’Ajuntament de Forcall o bé enviades a:
“Concurs de Fotografia Sant Antoni 2018 - Ajuntament de Forcall”
Plaça Sant Miquel, 6 12310 - Forcall.
5.- CALENDARI
El període de recepció dels treballs serà fins a les 15 hores del dia 23 de març de 2018.
El jurat es reunirà per a valorar les obres i seleccionarà les tres obres premiades.
El veredicte es farà públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Forcall i en la pàgina web
http://www.santantonadeforcall.com, els dies posteriors a la Setmana Santa 2018.
6.-PREMIS
Seran en metàl·lic: 1r premi: 300 €, 2n premi: 200 € i 3r premi: 100 €.
Cada participant només opta a un premi.
7.-FOTOGRAFIES ANTIGUES DE LA FESTA (Fora del concurs)
Amb la intenció de reunir imatges antigues de la festa, des de la Confraria de la Santantonà animem
a forcallanes i forcallans a prestar-nos fotografies de la festa de Sant Antoni de la segona meitat del
segle XX. La Confraria de la Santantonà les digitalitzaria, les catalogaria i les tornaria als propietaris.
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Foto: Fernando Julián

Forcallans que fan possible la continuïtat d’una tradició:

Majorals de Sant
Antoni 2018:
A.C. Confraria de la
Santantonà de la
Vila de Forcall

Col·laboren:
Ajuntament de Forcall
Santantonà
Tabaleters i Dolçainers
de Forcall

DIPUTACIÓ
D
E
CASTELLÓ

Programa de Sant Antoni 2018: La Santantonà, festa medieval del foc.
Edita: Ajuntament de Forcall.
Dipòsit legal: CS-350-2014
ISSN: 2386-6845
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Foto: José Cintas
- Benvinguts a la Santantonà del Forcall -

Foto: Eduardo Manero - Foc i fum -
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