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2

- Primer Premi
- Tercer Premi

Programa de Festes
que la Vila de Forcall
dedique a Sant Antoni Abat

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

Forcall, del 13 al 16 de gener de 2017
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Salutació de l´Alcalde
Els preparatius dels majorals es van accelerant, és senyal
inequívoca que ens arrimem a la nostra festa hivernal per
excel·lència. Estar escrivint en este programa és un fet més per a
poder encarar la recta final per a La Santantonà.
Els majorals, enguany si, realitzen tota una sèrie d’activitats i una
tasca important per a que forcallans i visitants puguem tindre el
millor de la festa, en tots i cadascun dels moments i dels dies que
la festa de Sant Antoni es desenvolupe en el calendari.
Des de ben xicotets, tots els forcallans anem sentint La Santantonà
com a pròpia i ens van naixent les ganes de participar en la
mateixa. És el sentiment de pertànyer a un poble mitjançant la
festa, amb la seua identitat, amb què això comporta. Per este
motiu, enguany s’ha decidit nombrar Cremaller d’Honor a un
col·lectiu per primera vegada, a La Santantonà.
Els membres de La Santantonà tal i com els coneixem els forcallans, són aquells que realitzen la
tasca de tallar el maio i les costelles, tallar la llenya per vestir la barraca, muntar la barraca i realitzar
la representació parateatral que la nit del divendres culminarà amb l’encesa (La Santantonà) i també
de la neteja posterior de les restes de la foguera, entre d’altres tasques que també es realitzen.
Eixe nomenament es fonamenta en què este grup de 20-30 persones, des dels anys 50 fins als
80 sobretot, va ser sense dubte els encarregats i el motor de què la festa tal i com la coneixem
avui no es perguera, com així va passar en altres pobles. Segur que molts moments difícils van
passar, però l’amor a la festa, l’amistat del membres del conjunt o altres raons, els van fer tirar cap
a endavant. A sovint veiem eixos rostres de persones prou majors, que continuaven muntant la
barraca o vestint-se de dimonis, per a donar pas a altra generació prou endavant, més jove, que va
continuar amb l’impuls d’una festa que va començar a consolidar-se en el panorama de les festes
d’hivern, convertint-se en paradigma dels Sant Antoni. Ajudant a recuperar altres festes o servint
de model per a d’altres. Ara el treball de l’actual Santantonà continua; la festa està consolidada i
amb molta vitalitat.
Així, als membres de La Santantonà, tal i com ho coneixem actualment i als que han format part
d’ella al llarg del temps, va la menció especial de Cremaller d’Honor, pel manteniment, enfortiment
i impuls de la festa que s’ha fet.
Per altre costat, en estes línies destacar dos fets importants que han succeït durant este any 2016.
Dos fets trists, que són la pèrdua de Jaime Peñarroya (anterior Cremaller d’Honor) i també la mort
de Pep Ortí (artista realitzador de la figura de Cremaller d’Honor, entre altres).
Persones, col·lectius, institucions, que ajuden a que La Santantonà continue, que el cicle que
coneixem es preserve. Per tant, gràcies a ells i també als majorals d’enguany. A ells tots els ànims
per a que la festa els vaigue de la millor manera possible.
A forcallans i visitants passeu bona Santantonà!
Santi Pérez Peñarroya
Alcalde de Forcall
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Salutació del Mossén

Una salutació especial per a tots els forcallans i totes les forcallanes; i molt
especial a tota la majoralia d’aquest any. També per a la Santantonà i la
Confraria de Sant Antoni.
El temps passa sense donar-nos compte i un altre any estem damunt de
la festa. Hem passat l’any de la Misericòrdia que ens ha tingut que ajudar
a entrar al nostre interior per mirar com ens trobem d’amor vertader cap
a Déu.
Aquest any tal vegada Sant Antoni ens invita a revisar la nostra actitud
davant el món en què vivim.
De tot cor, m’agradaria que d’uns a altres ens ajudàrem a:
•
Veure la realitat deshumanitzada que ens toca viure: s’anuncien moltes reunions sobre el
valor de l’ésser humà. Ens donem compte que el que ens rodeja cada vegada més ens fa materialistes.
Les coses que tenim són de Déu. Sant Antoni ens invita a entrar al desert per descobrir el que som.
•
Sant Antoni: home de perdó, home de Déu. Obrim els ulls i veurem que ens fixem més
en l’estella d’altres i no volem mirar la nostra biga. Tal vegada necessitem temps i recuperar el
sagrament de la misericòrdia que popularment diem la confessió.
•
Respecte a la Natura. Deu ens va donar tot el creat no perquè explotàrem de manera
desmesurada la natura, sinó que amb ella i per ella poguérem viure aquest amor a la creació com
Sant Antoni.
Forcallanes i forcallans: la festa de Sant Antoni no és foc, no són les rotlletes, etc. És l’encontre entre
tots nosaltres sota la mirada del Sant que ens fa mirar i descobrir a Déu.

Juan José Roca Cardona
Mossèn de l’Església de Forcall
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Salutació dels Majorals 2017
Fa poc més d’un any que vam començar una aventura que ara ja s’acaba. Tot es va encetar amb
el compromís de les sis persones que una nit de festes vam assumir la responsabilitat que suposa
el fer-se càrrec de la majoralia de Sant Antoni. Sis persones de diferents edats, diferents cases,
diferents colles però amb un objectiu comú: fer que la Santantonà 2017 tingués majorals.
Ha sigut un any on hem fet reunions, hem treballat, hem pres decisions, hem intentat promocionar
la Santantonà... Però tot ho hem fet amb moltes ganes; amb les ganes de que un any més, tant la
gent de Forcall com els centenars de visitants que cada any participen d’aquesta festa ho pogueren
tornar a fer. També cal dir, que per portar-ho tot a terme hem rebut l’ajuda desinteressada de molta
gent a la que aprofitem aquestes línies per donar les gràcies.
I és que Sant Antoni és la festa per excel·lència al nostre poble. La més volguda pels forcallans i
forcallanes; la que fa que ens retrobem amb gent a l’escalfor de les tronques; que ens despertem
amb un somriure en sentir el so de l’esquellot; que unim forces per alçar el maio; que el mal ens
envaeixi per dins mirant la Santantonà; que els nostres pecats es purifiquen baix les flames de la
barraca; que tornem a veure cavalleries pels carrers del poble; que traguem al Sant en processó
pels carrers; que ens disfressem per celebrar el ritual de la sembra; que patim per Sant Antoni i
Morondo quan els amenaça tot l’infern; que ens vestim amb faldetes, mantons, faixes i jupetins per
ballar a la plaça; que compartim una xulla amb germanor; que els petits i no tan petits participem
en jocs tradicionals i que recordem aquells que ja no estan entre nosaltres. Una festa molt completa
on tots participem.
Aquest petit grup de gent ha pretès fer-se càrrec d’aquesta festa tan gran i bonament hem fet el
que ha estat en les nostres mans per a que tots pugueu gaudir, un any més, de la Santantonà de
Forcall.
Raúl, Esther, Ximo, Vicent, Diego i Fran us desitgem unes bones festes i esperem que ho trobeu tot
al vostre gust.
Visca Sant Antoni!
Majorals de Sant Antoni 2017

Majorals 2017 a l’altar de Sant
Antoni Abat de l’Església. 28 de
març de 2106. Dilluns de Pasqua.
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Foto: Eduardo Manero

Tres imatges de la festa de Sant Antoni Abat a Forcall
durant la segona meitat del segle XX

Majorals 1969 al Ball Rodat. De dreta a esquerra: Francisco Membrado Mestre i Manuela Belles Royo (Mas
de la Torrefolch); Joaquín Cerdà Monfort i Nieves Sorribes Borras (Mas de Carbó); Tomás Milian Guardiola i
Milagros Dolz Ibáñez; Enrique Moles Ferrando i Carmen Belles Royo.

Processó dels “Matxos”. Anys 70.
Al ramal, Juan Antonio Omedes Monfort.
A cavall, Rosa Mari Omedes Cerdan.
Pare i filla.
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La Santantonà està rematant la barraca. Anys 60.
D’esquerra a dreta. Juan R. Borras Palos, Juan A. Omedes
Monfort, Antonio Peñarroya Carbó, Francisco Ferrer
Ulldemolins, Antonio Querol Allepuz, Ramon Milian,
Manuel Chervet Barberà, Ricardo Gil Palomo, Francisco
Ferrer Ortí, David (de la Pernila), José (Farfalla) i Tomàs
Gil Ferrer.

Programa de festes en honor a Sant Antoni Abat
Forcall - 13, 14,15 i 16 de gener de 2017
Dissabte 31 de desembre de 2016
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 h Volta pel poble de l’esquellot portat per dos membres de la Santantonà
08.00 h Des de la plaça Major eixida a buscar el maio.
17.00 h Entrada del maio i les costelles a la plaça Major.
24.30 h Ball amb l’orquestra GÉNESIS al poliesportiu a càrrec de la Comissió de Festes 2017.
En acabar, disco-mòbil fins a la matinada.

Dissabte 7 de gener de 2017
DIA DE LA “PASTÀ” DE LA ROTLLETA I “TALLÀ” DE LA LLENYA
15.30 h 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 les coquetes i rotlletes.
16.00 h “Pastà” de les rotlletes al forn de la Vila i al forn de Montse. S’elaboraran les rotlletes,
coquetes i coquetes de mitja lliura que es repartiran al llarg dels dies de festa.
21.00 h Sopar de germanor per a tots els participants i col·laboradors.
23.00 h Festa per a tot el poble amb l’orquestra DAKAR. Entrada gratuïta.

Divendres 13 de gener de 2017
DIA DE LA SANTANTONÀ
00.00 h A la plaça Major, encesa de les tronques que continuaran enceses els tres dies de festes.
07.00 h Volta pel poble de l’esquellot portat per dos membres de la Santantonà vestits de botargues.
07.30 h “Despertà” pels gaiteros i tabalers.
13.00 h Volteig general de campanes anunciant l’inici del Sant Antoni 2017.
13.00 h 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 h A la sala d’actes de l’Ajuntament, nomenament dels integrants de La Santantonà com a
Cremaller d’Honor i lliurament dels premis del concurs de Fotografia Sant Antoni 2016.
20.00 h Visita guiada: “Sant Antoni a Forcall”.
21.30 h (*) Eixida de la desfilada de la Santantonà, des de “El Groc” per recórrer els principals
carrers del poble.
23.00 h (*) A la plaça Major, finalitzada la representació parateatral, encesa i “cremà” de la barraca
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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.
23.30 h (*) 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.
01.30 h Actuació de l’orquestra MÓNACO.

Dissabte 14 de gener de 2017
DIA DE SANT ANTONI
08.00 h Toc d’oració i volteig general de campanes.
10.00 h “Despertà” pels gaiteros i tabalers.
11.00 h 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 h Cercavila amb “grupes” que recorrerà els principals carrers del poble acompanyats pels
gaiteros i tabalers.
17.00 h “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 h Representació de la Vida del Sant.
22.30 h Tradicional Ball Rodat a la plaça Major.
24.00 h Actuació de l’orquestra MATRIX. Entrada gratuïta.

Diumenge 15 de gener de 2017
DIA DELS BOTETS

Dilluns 16 de gener de 2017
DIA DELS CONFRARES DIFUNTS

Foto: Manuel Catalán Catalán
Foc

13.00 h 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 h 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.

10.00 h Missa solemne en sufragi dels Confrares de Sant Antoni difunts. Al final, tria i nomenament
dels Majorals de l’any 2018.

(*) L’horari és orientatiu. Pot variar lleugerament en funció del desenvolupament de l’acte.
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Foto: Majorals 1998

Els Majorals dels vuitanta (1981-1990)
Els registres que tenim fins ara dels Majorals reflecteixen que durant les dècades dels
cinquanta, seixanta i setanta forcallanes i forcallans tenien molt d’interès per la majoralia.
Durant trenta anys i segons un nou llistat de Majorals de Sant Antoni en el qual estem
treballant la Confraria de la Santantonà hi ha vint-i-dos anys amb organitzadors i només
vuit anys sense. Més del 73% dels anys va haver majoralia.
Què va passar? Aquesta magnífica tendència va canviar els anys vuitanta. No sé quina
part de “culpa” en tindria la Confraria de Sant Antoni –lligada des de molt antic a la de
Santa Maria Magdalena- en l’elecció, designació i nomenament de Majorals, però era
una institució que cada any presentava voluntaris al càrrec, encara que no sempre van
acceptar.
De tota la dècada dels 80 només els anys 1982, 1987,1988 i 1990 van tenir majoralia.
La resta d’anys i segons l’esmentat llistat la Santantonà va prendre la direcció de la festa
durant sis anys.
Alguna cosa pareguda ha passat a la dècada dels 2000. La Santantonà va assumir la majoralia
els anys: 2003, 2005, 2006 i 2008; mentre la Confraria de la Santantonà va organitzar
l’any 2002, essent Majorals un grup de voluntaris els quals van tirar endavant la festa. En
els anys 90 del segle XX i 10 del segle XXI també va haver tres anys sense organitzadors
respectivament. En aquests 37 anys darrers hem tingut 20 anys amb Majorals i 17 sense.
Hem arribat al 54% dels anys. La davallada ha estat enorme.
Què ens ha passat a les forcallanes i als forcallans per deixar la festa òrfena de Majorals
durant setze de trenta-set anys? Hem perdut la devoció cap a Sant Antoni Abat? La festa
s’ha fet massa gran, massa feina, massa responsabilitat?
No és una qüestió menor. Més bé al contrari, és un tema vital per a la continuïtat de la
Santantonà. Aquestes línies em donen peu a encoratjar a persones indecises, a prendre
el timó de Sant Antoni durant un any... Ho poden fer com ja s’ha vist dues parelles, tres o
quatre matrimonis, un grup d’amics com enguany... o encetar altres vies. El cas és que la
Santantonà necessita Majorals.
Avui en dia no pot haver excuses: distància, fred, infants, feina, etc. Des del meu punt de
vista, tothom hauríem de passar per la majoralia almenys una vegada. Coneixeríem millor
el poble i la seva gent. El fervor incondicional cap a la festa de Sant Antoni existeix, perquè
no traduir-lo organitzant durant només un any aquesta celebració?
Els nous i futurs Majorals heu de saber que tindreu el recolzament i l’ajuda de tots els
“estaments” de la festa: Forcall i una enorme quantitat de voluntaris, la Santantonà,
l’Església, l’Ajuntament, la Confraria, etc.
Potser durant el període comprés entre els anys 1970 i el 1990 la festa va experimentar
un punt d’inflexió que encara ara és favorable. En eixe període de temps molts canvis van
provocar l’augment de la festa a tots els nivells. La fortíssima eclosió festiva ha arribat en
els darrers vint anys. La publicitat i el coneixement més enllà de casa nostra han propiciat la
vinguda d’un exèrcit de visitants. La festa es coneix a tot el país i també fora, fet provat pel
degoteig de llibres, exposicions, programes de televisió, premsa, actuacions promocionals
que es van succeint i que parlen de les nostres celebracions. Aquest fet cal agrair-lo a cada
forcallana i forcallà. Tothom pot participar, explorar, proposar...
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Majorals de Sant Antoni 2017 el dia del sorteig del corder. Foto: Ximo Segura.
Aquesta introducció em val per abordar el tema principal de l’article: estudiar la festa
santantonenca en el passat i analitzar la seva evolució i transformació en les darreres tres
dècades
Per portar a terme aquest objectiu he mantingut diferents converses amb alguns dels
Majorals dels anys 1980 –Rosario Ejarque- (encara que fora de la dècada ens dóna més
perspectiva) i 1988 –Cisco Vert, Visita Carbó i Paquita Ferrer-. A continuació, ressenyaré
la informació treta d’aquestes entrevistes per donar-nos una idea de com era la festa
fa trenta anys o més. Com ha evolucionat la celebració santantonenca, com era durant
aquells anys, etc.
Un dels aspectes que voldria destacar en primer lloc és, el paper dels integrants de la
Santantonà en la recerca de majorals quan era palesa la manca de voluntaris. Aquesta
tasca es venia realitzant al llarg del Sant Antoni en curs, i la realitzaven els integrants
santantonencs més veterans o més implicats en la festa. Un exemple fou l’elecció de
majorals per al Sant Antoni de 1980. Aquells majorals recorden que, José Ramon Polo i
Ricardo Querol, els van insistir molt. Amadeo Viñals va acceptar de seguida. El mateix va
ocórrer amb Julio Martí i Juan Rodes. A Ramon i Genoveva va ser necessari empentar-los
un poc més, però també van tirar endavant. Per altra banda, també en conten que part de
la colla havien estat majorals. I com tots no vam poder formar part de la majoralia l’any
següent van prendre el timó de la Santantonà.
Curiosament l’esquellot que s’usa avui en dia va estar donat a la festa pels majorals de
1988 (està gravat en aquest estimat estri santantonenc) i es va comprar al Pont de Suert
en estar l’anterior foradat. Cal recordar que només s’usa el dia del Maio i el dia de la
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Santantonà. Aquell any també van fer a Ulldecona el pedestal de pedra que es pot veure
davall de la imatge del Sant amb la inscripció gravada “Sant Antoni”. Els majorals recorden
que abans hi havia una caixa de fusta i mossèn Manuel Viñals els ho va proposar.
Els anys 1987 i 1988 el maio es va portar del mas del Focino a Bordó. El va oferir el pare
d’Araceli Valero. En finalitzar les tasques va començar a ploure i van fer cap al bar de Bordó.
El més curiós és que va aparèixer una cabra i que va acabar damunt del taulell del bar.
La “pastà” de la rotlleta era un dels punts àlgids de la festa. En acabar les tasques acudien
no més de 50 persones al sopar. La Santantonà no anava a sopar, però si que es passava
pels forns de la Vila i de Juliana a deslligar davantals. Aquells anys les masses encara es
feien a casa amb llibrells. Els majorals del 88 van sopar llanda de pollastre amb patates a
Sant Miquel i van portar un duet per tancar la nit.
Encara es feia tot el tràfec de les atxes per als soterraments, que puntualment també es
van deixar a localitats veïnes –Morella- o a altres processons del cicle litúrgic forcallà.
Ara, les tronques es gasten per a escalfar-se o per a rostir. Fa anys, la gent vella passaven
molta estona a les tronques: xerrant, debatent, opinant i observant l’evolució de les
activitats i de tant en tant, estisnant en mantes i bufandes la foguera forcallana. En eixir els
teixits sintètics molts xiquets tornàvem a casa amb forats a les jaquetes, senyal inequívoca
de que havíem estat jugant prop de les Tronques. Em diuen els Majorals: “S’havien de
vestir amb robes velles que no es cremaven...”. Els treballs de la Plaça anava realitzant-se
en silenci, trencat per aquella gent major entonant el conegut:
San Antonio, San Antonio,
San Antonio, santo mío;
libranos de todo mal
y también del enemigo.
En estar la barraca vestida pràcticament tothom entrava i es donaven tres voltes al maio –
ho podem relacionar amb els tres tombs que es fan a altres localitats per a la festa de Sant
Antoni-. També em comenten els Majorals d’eixos anys que també es resava un Parenostre
i em diuen: “Ara ni resen ni canten...”
Per destacar altres aspectes de les converses mantingudes, dir que a la desfilada de la
Santantonà, alguns dels membres de la corporació municipal –principis dels anys 80anaven darrere de la cercavila durant tota la volta. Mentre “l’alguacil” obria la desfilada.
Aquella autoritat municipal indicava quines cases estaven obertes, encapçalava tot el
seguici i manava què fer en algun moment puntual. Realçar que bars i tavernes eren lloc de
parada habitual i quasi tota la Santantonà a excepció dels Cremallers entraven a prendre
quelcom. També s’obrien diferents cellers i quan les figures de la Santantonà pujaven als
balcons eren i són convidats a pastes i beguda. També recorden que les pastes repartides
durant la Santantonà eren de casa i no del Sant. L’any 1988 Juan Carbó (Ciri) i José Milian
(Vidalba) van ser els Sants i la majoralia recorda que alguna creu van trencar durant la
volta.
Una de les coses que va canviant amb el temps és la forma de vestir, la moda, que amb
el pas dels anys evoluciona quasi sense donar-nos compte. Les majoralesses dels 80
evoquen la seva joventut en les entrevistes i recorden altres temps, altra indumentària,
altra moralitat, “eren temps de no tocar-se ni la mà”. A mitjans del segle XX les dones
forcallanes vestien generalment amb faldilla, mitges i camalligues Les botargues d’aquell
temps tocaven les camalligues, fet que en aquella època constituïa tot un escàndol.
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Als anys vuitanta, després de la Vida del Sant encara es representava un sainet. Ambdues
representacions produïen rialles generalitzades.
Alguns dels entrevistats rememora la festa de Sant Antoni com una fita en el calendari
forcallà i comarcal, per sort i gràcies a ells la Santantonà continua sent una festa gran.
Un dels aspectes que ressalten el majorals entrevistats és l’increment d’assistents a la
festa, així com la publicitat que es fa ara de la mateixa. Al primer lustre dels anys 80,
només estaven la gent del poble. Ni les persones de Forcall que vivien a altres llocs venien
massivament com passa avui en dia.
La música, part fonamental de la festa, continua viva. Alguna majoralessa recorda que
quan passaven gaitero i tabaler –només dos músics, recorden que Braulio Royo i Víctor M
Cardona (tabaler i gaitero, respectivament)-. Els Majorals els convidaven a unes pastes i un
gotet de licor. Feien una xerradeta i cadascú continuava amb les seves feines.
Tots coincideixen en valorar positivament els avenços tecnològics i com aquests faciliten
les tasques: “...ara el poble deixa cotxes, infraestructures, eines...si no fora aixina no es
podria fer! Abans no es deixava res. Ha canviat per a bé.” Un punt de coincidència entre els
majorals es que “La festa de Sant Antoni es fa més de gust que la de Sant Víctor. A la gent
no li dol col·laborar econòmicament...”.
A la processó de Sant Antoni Abat els masovers tenien el privilegi de portar la peanya, “...
tot i que és un element de culte que pesa molt...”.
També recorden que no s’havien de llogar els cavalls o els matxos perquè a moltes cases
del poble encara usaven animals de càrrega.
L’any 1988 la processó es va haver de suspendre per la pluja. També es va preparar per al
dia següent i va passar el mateix. També es va suspendre la rostida.
La missa solemne era de les més participades. Aquells anys només traïen atxes els homes
–més de cent- mentre les dones anaven darrere de la peanya i els ministres de l’Església.
La gent major encara participava disfressada a la Sembra, tot i que “Ja havia amollat...”.
Aquest és un element que caldria fomentar.
Al ball rodat eixia molta gent de la família
A la rostida es torrava carn d’ovella. Aquesta era molt més econòmica, “Trau més quilos i
la carn és més gustosa perquè està més granada...”.

Majorals de Sant Antoni 2004. Foto: Xavi Agut.
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Els botets no es van poder fer en ocasions, ja que estaven fets malbé. "Ara no sabem
tractar-los, ni els xiquets tampoc saben saltar-los".
Pel que fa a la Confraria de Sant Antoni, -“Venien a buscar-te per inscriure’t només casarte”. Els Majorals de torn preguntaven: -“Vols ser de la Confraria de Sant Antoni? Saps que
s’ha de portar morts?”
La festa va evolucionant amb els temps. Encara que l’estructura fonamental no ha canviat.
Les menudes novetats introduïdes han contribuït a millorar la festa. Una festa que no
evoluciona i no s’adapta als temps no pot arribar massa lluny.
Us detallo algunes de les novetats dels darrers anys:
Davant el fet que molts joves de la Santantonà no viuen de manera habitual a la població
per motius d’estudis o laborals, el dia del Maio es va traslladar a una data en què pogueren
participar més persones. Aquell dia es dinava al bosc. Una rostida d’embotits i cansalada
magrosa regats amb vi, convertien les feines en una festa grossa. Fa 15 o 20 anys. Ara el
dinar s’ha traslladat des del bosc –perill d’incendi- fins al pavelló de festes.
El sopar de Majorals, Santantonà i col·laboradors que tanca el dia de la Rotlleta amb el ball
també es desenvolupa des de fa pocs anys. Abans -30 anys- era un esdeveniment familiar
que finalitzava amb la música d’alguna guitarra a mode de bureo.
Les tronques també fa pocs anys que s’encenen a la mitjanit de divendres. Sempre s’havien
encès divendres a primera hora.
Des del 2013 les costelles es col·loquen de una manera més segura. S’han adaptat les
tecniques d’algun esport de muntanya per augmentar la seguretat. No cal fer el valent i si
que cal evitar allò de que no passa res, fins que passa.
Els gaiteros i els tabalers de Forcall posen música des del Sant Antoni 1999.
El rotllo a Sant Marc repartit pels Majorals de Sant Antoni s’inicia al voltant de 2004.
Acabada la processó de Sant Antoni només es donava rotlleta. Les coquetes van ser
introduïdes fa relativament pocs anys. Canvi cap als anys 90.
La captà també fa temps que es va endarrerir des de l’agost quan la collita estava a casa
fins a finals d’any o pocs dies abans de la festa.
El ball gratuït del dia de Sant Antoni s’inicia l’any 1974 sent Majorals els germans Ferrer
Meseguer.
La Rostida va arrencar a Forcall l’any 1966. Durant molts anys es va rostir ovella, en els
darrers anys la carn més tendra de corder fa les delícies de forcallans i visitants.
La venda de loteria de Nadal es va iniciar abans de 1960.
A la processó dels Matxos només els cavallers tenien coqueta de mitja lliura i got de licor.
La resta només tenien una rotlleta.
La neteja de l’ermita de la Consolació abans de Pasqua no era una feina dels Majorals fins
fa pocs anys. Diferents persones del poble realitzaven aquesta tasca abans de l’any 1980.
Moltes forcallanes i molts forcallans encara tenen detalls per contar. Petits arguments que
augmentaran el volum i la qualitat del llibre històric de la Santantonà. Fa uns anys es va
iniciar aquest camí que encara té molt de marge de coneixement. Cal seguir aquesta via!
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Juan Manuel i Joaquin Segura Ferrer

Dalt: Fidel, Alberto i Vicky Celma. Avi i
néts. Any 1997. Autora: Carmen Barberan
Baix: Muntatge de la barraca. Costelles
i cimals. Any 1998. Autor: José Miguel
Carbó
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La Confraria de Sant Antoni Abat i
Santa Maria Magdalena. Unes dades.
El Sant Antoni forcallà ha estat fidel i quasi inalterable a la tradició durant molts anys. La historia
coneguda de la Santantonà ja es compta per segles. Si volem conèixer alguna dada anterior o aportar
més informació al poble i a la festa l’única solució és buscar en arxius: sigue a l’Arxiu Parroquial de
Forcall, a l’Arxiu Municipal o en alguna instància supramunicipal. Bé l’Arxiu de la Corona d’Aragó o
el de la Cancelleria Reial, l’Arxiu de l’Arxiprestat de Morella, l’Arxiu Diocesà de Tortosa o algun altre
de similar.
Almenys coneixem tres inventaris de Confraries forcallanes.
La primera llista fou de l’any 1388, el rei Joan I va confirmar les cinc confraries que ja existien per
multa tempore, és a dir, que ja portaven un temps funcionant. Llavors les Confraries de Sant Antoni
Abat i Santa Maria Magdalena apareixen separades. Les Confraries de l’Assumpció, Santa Anna i el
Cos de Jesucrist completaven el quintet.
Aranda al segle XVIII també va fer un cens de Confraries a Forcall. Segurament algun càrrec
eclesiàstic local li va enviar les dades. En aqueix moment, la Confraria de Sant Antoni Abat ja anava
lligada a la de Santa Maria Magdalena i hi havia vuit Confraries més.
Aquest fet va durar fins el darrer repertori que va fer mossèn Manuel Viñals l’any 1971. Ell va
catalogar vint-i-dues entitats religioses.
Aquestes dades estan recollides més extensament al llibre del 750 aniversari de la Carta Pobla.
Forcall 2 de maig 1246 – 1996 (Monferrer, 1996)1.
Moltes persones de Forcall que llegiran aquestes línies encara conservaran a casa la cèdula de
Confrares on ambdós Sants estan units per la mateixa Confraria. S’han publicat algunes en diferents
programes de festes de Sant Antoni.
Dins l’àmbit d’estudi de l’arxivística, el referent forcallà és sense cap dubte Josep Eixarch. Ell és
el mestre de la Història forcallana com va dir l’anterior alcalde Manuel Monfort. Ens va fer i ens
fa estimar la història de la nostra vila. També en l’àmbit de la festa de Sant Antoni va ser un dels
pioners.
Després van arribar a Forcall –alguns de la mà d’Eixarch- grans historiadors del teatre com Xavier
Fàbregas. Fotògrafs com Jordi Gumí, Pau Barceló, Ramon Manent i altres que van donar a conèixer
la Santantonà fora del nostre país, especialment a Catalunya.
Abans i després Manuel Milian Boix i Manuel Milian Mestre també van escriure i van estudiar sobre
el Sant Antoni forcallà. No podem deixar de mencionar J Henri Bouché, potser la persona que ha
donat més significats als profunds simbolismes que amaga la Santantonà. Altres persones com Àlvar
Monferrer, Alfons Llorenç, Pilar Alfonso, Maryse Badiou, etc. també han contribuït definitivament
a exportar i donar a conèixer la festa. En l’apartat musical cal destacar a Ricardo Pitarch i Víctor
Manuel Cardona entre d’altres. Sergi Bordàs també ha escrit i aportat coneixements a la festa de
manera assídua. I puntualment, altres persones han enriquit la coneixença de la Santantonà en tots
els àmbits.
Recentment, la tasca de Juan Manuel Segura va donar fruits amb la primera monografia
santantonenca. Ell va iniciar el camí per a les declaracions BIC Immaterial i FITA. La segona publicació
1
Eixarch Frasno, Josep. (cord) 750 aniversari de la Carta Pobla. Forcall 2 de maig 1246 – 1996. Ed Aj
Forcall. 1996.
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va arribar de mans de l’omnipresent i quasi omniscient Henri Bouché. Els últims anys Víctor Amela
ha lligat la Santantonà amb els càtars, els romans i amb els carlins. Kassim Carceller també va fer
una gran aportació amb el centre d’interpretació de la festa de Sant Antoni a Forcall. Un menut
museu que està creixent contínuament. Pel camí encara em deixo moltíssimes persones que han
apuntalat la festa des de tots els àmbits. Els forcallans i les forcallanes han sigut, som i seran els
principals responsables de la pervivència d’aquests rituals ancestrals.
A banda de la via d’estudi de les línies superiors, ens queda una poc explotada fins fa poc i amb
molt de marge per ampliar coneixements. Les converses amb els nostres majors (pares i avis) ens
poden aportar moltíssima informació. Ells han contribuït definitivament a preservar la festa tal i
com està actualment.
Cada “agüela i agüelo” o pare i mare ens pot aportar els seus records, les seves vivències, les
anècdotes del seu any de majoral que mai trobarem a un arxiu o a una font oficial. Una foto oblidada
a un calaix entre els àlbums familiars, un menut i pretèrit document de la festa, uns apunts amb
una cal·ligrafia poc acadèmica però amb un valor transcendental –elles i ells no van gaudir de les
oportunitats que hem tingut nosaltres-. No tindrem prou temps vital per agrair-los l’immens llegat
del qual ens han fet hereus! Hem de conservar-lo el més fidelment i fer calar a les generacions més
joves la Santantonà per a garantir-ne la continuïtat. Les fulles dels programes dels propers anys
encara estan en blanc. Les petites aportacions particulars enriquiran el conjunt. Així que us animo
a preguntar, escoltar i escriure; mentre que engresco a avis i pares a parlar, recordar i ajudar-nos a
mantenir el més viva i fresca possible la tradicional festa de Sant Antoni Abat a Forcall.
Des de la Confraria de la Santantonà també col·laborarem en aquesta tasca colossal. De fet, fa uns
pocs anys que treballem en ambdós camins.
Al programa de Sant Antoni del 2015, escrivíem junt a una cèdula que la Confraria de la Santantonà
va deixar de funcionar de manera efectiva durant la dècada llarga des de 1963 a 1974. Aquells anys
es van casar familiars. L’any posterior al casament, l’any 1964, el matrimoni inscrit com a Confrares
va ser apuntat al llistat de la Confraria –aquell va ser el darrer any amb Confrares inscrits- i l’home
va portar els taüts dels decessos. Per altra banda, l’any 1974 es van casar els pares que mai van
estar enregistrats com a Confrares.
Per què es van deixar d’apuntar les persones casades al llibre de la Confraria de Sant Antoni? Ho va
propiciar el canvi de ministre de l’Església? Va ser cosa dels majorals d’aquells anys? Es va perdre la
devoció cap a Sant Antoni?
D’altra banda resulten molt curiosos tres fets:
1.
El primer és que els majorals van seguir lliurant els comptes de Sant Antoni a l’Església,
com era preceptiu, almenys fins els anys vuitanta. De fet, els primers anys s’exposaven de manera
pública durant la missa de Difunts.
2.
El segon i no menys curiós. Després de “dissolta” la Confraria de Sant Antoni també hi
havia portadors de difunts d’entre els barons casats.
En aquest punt, cal explicar breument com eren els enterraments a Forcall fins els anys vuitanta o
primers dels noranta del segle passat. Aleshores, la vetlla era a casa. El mossèn a diferència d’ara
anava a buscar el decés a sa casa. Des d’allí i fins a l’església s’encenien els grans ciris. Acabada la
missa el difunt i la família eren acompanyats fins al cementeri pel seguici amb les atxes enceses i el
taüt portat als muscles dels homes casats l’any anterior. Aquesta era una de les principals funcions
de la Confraria de Sant Antoni. Ajudar al veí –frater (germà)- en moments difícils. La gent tornava
a la porta de la casa del difunt on els assistents donaven el condol a la família. En eixe moment
finalitzava el luctuós esdeveniment.
Com moltes persones sabeu els majorals de Sant Antoni pesaven les atxes abans i després dels
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soterraments. Aquests ingressos també ajudaven a finançar les celebracions. La família pagava la
“mingua” (minva) a la majoralia que tenia l’obligació de deixar més quilograms de cera en tancar
l’any. A major potencial econòmic de la família del difunt, major quantitat d’atxes. Els homes que
portaven atxa rebien un menut jornal.
3.
Una dada totalment falsa. Fins ara sempre s’havia dit que només els homes casats
pertanyien a la Confraria de Sant Antoni, fet que es pot refutar fàcilment. La meva àvia materna
casada l’any 1943 no està inscrita al llibre de la Confraria de Sant Antoni. En canvi, a casa conservem
les cèdules dels “agüelos” Carmen i Joaquin signades pel majoral d’aquell any: Francisco Viñals
(Aguilar) –el tio Madito- i per mossèn Manuel Milian Boix. La primera dona que apareix al llistat del
llibre de la Confraria de Sant Antoni és Dolores Ferrer Monfort entre l’any 1938 i el 1944 –ja que els
primers Confrares no tenen any escrit ni especificat-, mentre que la cèdula més antiga (que hem
trobat fins ara) pertanyent a una dona és de Manuela Mampel l’any 1916 –fa més de 100 anys!signada pels majorals José Ferrer i Antonio Sancho i pel mossèn Nemesio Climent.
Mentre, la primera cèdula –la més antiga- de la carpeta de la Confraria de Sant Antoni correspon
a José Puig Aguilar, no té signatura de cap mossèn i el majoral o administrador fou Pascual Carbó.
Està datada a Forcall a 20 de gener de 1911.
Després de diferents visites a l’Arxiu Parroquial de Forcall cercant informació de la festa
santantonenca i amb la inestimable ajuda de mossèn Juan José Roca vam ensopegar amb el llibre
de la Confraria de Sant Antoni Abat restablerta l’any 1938 com es llegeix a les primeres pàgines.
Pocs instants després va caure a les nostres mans una carpeta amb cèdules de Confrares. Dos
tresors en una estona i això que ja havíem mirat més vegades en el mateix lloc.
Cal dir que el llibre de la Confraria de Sant Antoni localitzat el 25 d’octubre de 2016 –junt a una
carpeta amb diferents cèdules- a l’Arxiu Parroquial s’inicia l’any 1938. Així que això també planteja
infinitat d’incògnites que forcallans i forcallanes hem d’estar ansiosos per descobrir.
He pogut llegir que el front va arribar a Sant Joaquim de la Menadella el 26 de març (Tena, 2010)2
–entre eixe dia i el 4 d’abril cauria Forcall-, a Morella van entrar els nacionals el 4 d’abril de 1938.
Mentre van prendre Vinaròs el 15 d’abril. En quin moment exacte va caure Forcall en mans
nacionals? Si va ser a principis d’abril, quan es va restablir el llibre de la Confraria de Sant Antoni? El
llibre anterior està al Arxiu Parroquial o es va perdre durant la darrera Guerra Civil? En cas d’haver
un volum anterior fins a quin any ens remuntaria?
Ara mateix estem delectant-nos amb l’abundant informació que s’hi pot trobar i que anirem
desgranant a poc a poc.
Insereixo al text el pressupost total de l’any 1939 -Sant Antoni 1940- primer exercici escrit fou al
nou llibre de la Confraria de Sant Antoni de 2317 pessetes. Referent al llibre nou també hem trobat
aquest nom en l’any 1598 on es copien els capítols inicials sense data (Eixarch, 2003)3.
I també (per contrastar) el penúltim exercici, el pressupost de l’any 2015 –organitzat per la Confraria
de la Santantonà- pel que fa als ingressos van passar de 46000€ i les depeses van superar els
40000€.
Una pregunta de la qual no tenim resposta fins ara. En algun moment de la història forcallana la
Confraria de Sant Antoni va tenir un espai físic? Va existir algun edifici de la Confraria? A Castellfort
encara es conserva l’edifici de la Confraria de Sant Antoni adossat a l’església. Actualment, és un
espai polifuncional amb molt d’ús.
2

Tena Vidal, Guillem. Petjades d’una guerra 1936-2009. Edició pròpia. Ulldecona. 2010.

3
Eixarch Frasno, Josep. Forcall y pueblos de la comarca dels Ports. Trabajos históricos 1966-2003. Ed Antinea.
Benicarló. 2004.
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Fotos: Santi Polo
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Una darrera aportació que segurament moltes persones joves no coneixeran. En triar i anomenar
majorals es deia: -“Ja t’han tirat de la trona!” Les informacions més destacades –amonestacions
matrimonials, sermons, novenes i, per suposat, el nomenament dels majorals- es feien des d’aquest
espai ara en desús. Quan els majorals eren tirats de la trona eren elegits (encara no ho sabien) i
se’ls comunicava la notícia. En eixe moment, alguns acceptaven i altres rebutjaven el nomenament.
Els veïns sabien molt prompte si hi havia majorals o no.
Cal comentar que quan al llibre posa 1940 es refereix a l’any anterior a la majoralia tal com ho
entenem ara. En eixe cas l’any de majorals seria el 1941. Ja que en eixir del càrrec i signar els
comptes les dates comprenen des del 18 de gener i endavant. Abans s’entenia l’any de la majoralia
l’any anterior a la celebració de la festa. Ara és totalment a l’inrevés.
Un fet curiós és que la majoria de famílies benestants de la vila mai van passar per la majoralia,
encara que contràriament si que van ser majorals de Sant Víctor. Això posa de manifest que la festa
de Sant Antoni a Forcall era una festa organitzada per la gent de base del poble entre la qual trobem
els habitants dels masos, jornalers, llauradors i oficials que tenien un paper preeminent. Pot ser és
un motiu del fortíssim arrelament a la nostra vila?
Per acabar, vull explicar la volta que es feia per captar pels masos. Segons un document de l’APF4 se
solia iniciar el 16 o el 17 d’agost si el primer era diumenge.
A Forcall era costum que els organitzadors o els majorals de diferents festes sortiren a captar per tot
el terme després que la collita estigués emmagatzemada; era “l’acaptà” del blat. Aquesta col·lecta
la començaven el sagristà amb dos “escolanets”, i recollien especialment blat, però també patates i
tot el que la gent donava: -“No era anormal veure cebes o carabasses per a fer la confitura”.
Primer es cridava a les cases per a la titular de la parròquia: “A la Mare de Déu de Cap d’Altar si fan
caritat”. El sagristà portava la bossa on donaven l'almoina en metàl·lic. Després d'aquesta sortida
ja podien sortir les altres confraries.
Així mateix, mereix especial esment la col·lecta pels masos. Sortien el sagristà, acompanyat d'algun
seminarista major que llavors solien estar de vacances; tots dos, amb equins proveïts de sàries, per
portar la càrrega, que alguns pagesos cedien per a aquest menester.
Per al recorregut dels masos, solen emprar-se dos dies i sense perdre temps. Un es diu a la “volta
llarga” que comença pel molí Matalí, mas del Roig, on els masovers convidaven a l’esmorzar típic
de les masies: fregit amb ous o pernil, i nous o ametlles amb mel. Tot regat amb vi de la casa.
Sebastiana, Vito, Marianet, per arribar a la Menadella a l'hora de dinar, on, segons el costum, solien
donar el menjar a tots els majorals. A la vesprada es visitaven Rafoies, Carbó, Torreselló, Libori,
Llorens, Parra, Dols, Torre Folch, Torreta, per acabar, de nit, a la Fàbrica de Palos.
La “volta curta” comença al mas de Roc, i contínua amb Barberá, Mampel, Muntanyes, Milian,
Racó -on se solia menjar-. D'allà, i per damunt de la mola Garumba, al Xorradó, Frares, Barberà
del riu de Xiva, per acabar a la Torre Amela. Aquesta segona volta, malgrat anomenar-se curta, és
més pesada que la primera, ja que hi ha menys masos, però estan més allunyats. Els masovers es
portàven molt bé. Obsequiaven amb un refresc i el càntir d’aigua fresca de la font del mas. Per a
Sant Antoni el mes freqüent era donar una barcella (mesura de gra equivalent aproximadament a
disset litres)5.
					

Juan Manuel i Joaquin Segura Ferrer

4

Arxiu Parroquial de Forcall

5

http://www.avl.gva.es/lexicval/?paraula=Barcella Data de consulta: 22 novembre 2016.
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Foto: Majorals 1998

Bases del concurs de fotografia
Sant Antoni 2017 – Forcall
1.- PARTICIPACIÓ
Poden participar en el “Concurs de Fotografia Sant Antoni 2017” tots els fotògrafs afeccionats 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 2017 - Ajuntament de Forcall”
Plaça Sant Miquel, 6 12310 - Forcall.
5.- CALENDARI
El període de recepció dels treballs serà fins a les 14 hores del dia 7 d’abril de 2017.
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 2017.
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 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: Xavi Agut

Forcallans que fan possible la continuitat d’una tradició:

Majorals de Sant Antoni 2017:
Raúl Monfort Monfort
Esther Camañes Membrado
Joaquín Conesa Obón
Diego Artola Omedes
Vicent Sorribes Ortí
Francisco José Segura Ferrer

Cremaller d'Honor 2017: La Santantonà

Ajuntament de Forcall
Santantonà
Tabaleters i Dolçainers de Forcall
A.C. Confraria de la Santantonà de la Vila de Forcall
Vida del SANT 2017
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