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PRESENTACÍÓ

També al presen! estudi, ens cal parlar en plural per tal com han
segut dislints els orgues haguts a Forcall així com abundosa la docu

mentada trobada sobre aquests instruments i els organístes que s'hi

han succéit, documents que, tot i parlar de temes tan concrets, reflec-
teixen palesament l'ambient social, cultural i musical d'époques pas-
sades.

Aquesta monografía ha esta! possible grades a Vabnegat treball

d'En Josep Eixarch Fresno, mestre i llicenciat en Filosofía i Lletres,
especialitat de Filología Classica per ¡a Universitat de Barcelona, el
qual, malgrat haver-se Hiural per camplet a la docencia, ha trobat

sempre temps suficient per a investigar ais arxius el nostre passat his

torie. Val la pena de considerar amb especial atenció els seus estudis

sobre la «Guerra del Groe, epíleg de la 1." Guerra Carlina», (sobretot

la figura del famas guerriller de Forcall, En Tomas Peñarrocha), així

com el «Centenari de la Moleta deis Frares», jaciment ibero-roma

d!extraordinaria importancia, publicáis al Bullen d'Amics de Morella

i la seua Comarca (Any 1-1971 i Any IV-1974-78, respectivament).

També mereixen esmentar-se les Exposición Históriques permanents

que ha muntat a Corbera de Llobregat, Viladecans, Canet de Mar, ...

per bé que, malgrat la seua residencia habitual a Catalunya, els seus

millors treballs han estat centráis en la historia de Forcall, el seu poblé

nadiu, treballs que ha anal publican! al Butlletí local «Bisgargis», el

qual ja duu 19 anys de vida amb 168 números publicats, collecció im

prescindible per tal de conéixer la historia d'aquesta vila amb una

personalitat tan acusada.

L'estudi, dones, que huí oferim és d'extraordinari valor per la serie

d'elements nous que aporta a la historia de la nostra música i de la

nostra orgueneria, presentáis amb el rigor científic que caracteritza els

treballs d'En Josep Eixarch.

No ha segut possible, peí moment, de trabar documentado al vol-

tant de l'orgue construit després de la destmcció de l'església de Forcall

el 1835. Els documents notaríais ja no son tan ríes en este tema a

partir del S. XIX, suplirem aquesta deficéncia, pero, amb l'análisi de les

restes que queden encara de l'orgue que tingué l'església de Forcall

des de pocs anys després del 1835 fins la guerra de 1936. Evidentment,

s'hi tractava d'un orgue concebut plenament dins de ¡'estética barraca

ibérica, amb dos teclats i huit contres, registrada partida, trompetería

de batalla i una extensió de 47 notes, 23 a la má esquerra i 24 a la

direta, del do 1 al do 5, sense el do i el re sostinguts en la 1." octava

greu. Tot plegat tindria, aproximadament, entre 20 i 25 ¡oes, dos d'ells

de llengüeteria horizontal en la fatxada. Esperem que si continua la

publicado d'aquestes monografies hi trobarem alguna dada en d'altres

arxius que ens permeta de saber la paternitat d'aquest instrument.
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Acabada la guerra un altre orgue novell per a suplir el desaparegut.

Este nou instrumeni construit per En Francesc Zurita, orguener de

Belmonte (Terol), presenta unes caraderístiques molt particulars, car

aprofita un moble d'harmdnium ampliat i convertit en orgue tubular.

Els seus tiradors están, com ais harmóniums, coliocats en una sola

filera, els jocs deis quals son, de dreta a esquerra: Violón 8', Kintanon,

Nasardo 15.", Quincena, Kincena en 8.a, Flauta, Beintidosena, Violón,

Corneta, Quincena. Baix el teclat, té en cada extrem el registre Octava,

un tirador per la má dreta i un altre per a I'esquerra. La genollera que

trobern a la majoria d'harmóniums és el Trémolo. Té transpositor,

alcant i corrent les tecles, com és, també, habitual ais harmóniums. A

¡'enumerado que hem donat anteriorment deis jocs, pertanyen a la má

esquerra jins el Baixonet i, a partir de la Veu Humana pertanyen a la

má dreta. El registre Flautat-Violó, és Violó a ¡'esquerra i Flautat, a

la dreta en un sol tirador.

Ni les penúries de tot tipus de la postguerra, van privar a Forcall

de posseir un nou orgue que, com veurem, s'aferrissa encara a la tra-

dició ibérica en les seues caraderístiques estétiques, tot salvan! els

problemes técnics de la millor forma possible en aquella época de

tanta escassetat de mitjans de tot tipus.

Agra'im, dones, En Josep Eixarch este valuós treball dedicat ais

argües i organistes de Forcall, tot esperant que en el temps lliure que

li permet una jubilado ben guanyada, en cápiguen altres de semblants

sobre altres localitats del Maestral, i que ja, des d'ára, esperem amb

Musió.

Des d'estes pagines, també volem expressar el nostm agraiment

al Mn. Sr. Arxiprestre de Forcall En Tomás Pallares per Yatenció amb

qué sempre ens ha rebut i, també, per les facilitáis, de tota mena, que

ens ha ofert per tal de realitzar el nostre estudi.

Vicent Ros,

President d'ACAO.



ORGUES I ORGANISTES DE FORCALL

HlNZELLADES PREHISTORIQUES

Forcall es troba situat en la zona muntanyenca i septentrional de
la provincia de Castelló. Forma part de la Comarca deis Ports de

Morella coneguda, sense fonament historie, per I'Alt Maestrat.

Es troba la població, de 821 habitants, repenjada en un ondulant

i suau pujol orlat peí Calders i el Cantavella. Aixó ens explica els
noms que va rebre: el de "Podio albo" o "Puig blanc" a mitjans

del s. xin (1). Es per aixó que el motiu principal del seu escut será

la representado d'un turonct sobremuntat per flor de lis, propi d'un

topónim que tinga en la seua arrel "puig" o "mont" (2); i el de

Forcall, tan antic o mes que el de "Puigblanc", en virtut d'aquells
tres rierols (el Morella, el Caldés i el Cantavella), els quals s'uneixen

a la vista del poblé formant el Bergants.

Arrels Historiques

Encara que fins la data no se n'haja fet cap, d'estudi arqueolóaic,

es pot sostindre que els quatre queixals, guaites impotents que s'alcen

al voltant de l'cspaiosa i riedora valí deis tres rius en qué s'assenta

Forcall, foren llocs de població prehistórica.

Sobreíx, per la seua importancia excepcional, el jaciment ibero-

roma de la Moleta deis Frares o de Libori, próxim a la Vila, cap a

Ponent. Figura en la bibliografía especializada des del seu descobri-

ment el 1876 peí Dr. Nicolau Ferrer y Julve, fill de Mirambel, rector

de la Universitat de Valencia i amant de l'arqueologia, el qual la iden

tifica després d'haver efectuat diversos treballs d'cxcavació, ans les

nombrases restes i troballes, amb la Bisagargis ptolomaica, capital

de la Ilercavonia, dins la Tarraconense.

Ha romas mes de 80 anys com oblidada la Moleta, fins que el 1958

meresqué Finieres de l'arqucóleg cátala, Dr. Josep Serra i Ráfols.

Seguint aquesta direcció. ha pres major interés el jaciment grades a

una nova i suggestiva teoria exposta peí Dr. Geza Alfóldy, professor

de la Universitat de Valencia i amant de l'arqueologia, el qual la iden-

blica leserensis" (Forcall, Castelló). Scgons aquest treball "res publi-

(1) Arx. Corona d'Aragó. Barcelona. Gratiarum Alfonsi III. A. 1.128. Regtre.
476, fols 237 v.° i 2.18. Confirmació feta per Alfons III d'un l'om que abans havia

establert el batllc ele Morella. el 127?, "de podio albo, aldec Morelle, que quondam

vocabatur fforcayl...".

(2) Teoria confirmada peí Dr. En Felip Mateu y Llopis al seu ti'ebal! "Segell

del Justicia d'El Forcall, a l'Arxiprestat de Morella. de 1428". Butllelí de la Real

Academia de la Historia.. T. CL1V. QUADERN 1. pp. 127-130. A. 1964.



ca" de Lcsira o Lasira no es altra per al professor alemany que la

Moleta deis Fiares. Esta és una hipótesis que la crítica i, mes encara,

unes excavacions metódiques s'encarregarán de confirmar o de rebut-

jar.

El. FORCAI.I. HISTORIO

La scua antiguitat, bo i renunciant a la temptadora hipótesis sense

base científica de considerar el Forcall coni a continuador i hereu de

la poblado ibero-romana assentada en la Moleta, queda plenament

confirmada per la seua carta de poblado, veritablc certificat de naixe-

ment com a Aldea de Morella. La trobcm inserta en una confirmació

que de la mateixa fa a Valencia el rei Jaume II, el 10 de maig de 1306,

concedida a dotze homes "aldee predicte del forcayll". L'atorga eJ

batlle del Castell de Morella Pere Núñez el 2 de maig de 1246, com

a lloctinent de l'Infant En Pere de Portugal (3).

Forcall, una de les nou aldees de Morella junt amb altres 15 po-

bles (de cavallers i ordens) dins deis Termens generáis del seu Castell,

es vorá sotmesa al seu senyoratge per espai de quatre segles i mig.

Tots reconeixien i es regien per uns mateixos furs, liéis i costums,

impostas per la metrópoli. Esta situació li supondrá diversos sevatges

que suportará igual que les altres aldees no de molt bon grat, la qual

cosa provocará, ja des de fináis del s. xm, en totes elles un clima de

descontent que esclatará en protesta oberta acompanyada del desig

legítim de governar-se elles mateixes. a fi de tindre intervenció en el

repartiment veínal i administrar-se amb ¡dependencia la justicia, ja

que el Justicia Major de Morella exercia en tot el vast territori de la

seua jurisdicció el sol i mixt imperi. és adir, l'exercici pie de totes

les seues iHimitades facultáis.

Aquesta situació, ericada de continus conflictes i frecs, menará

la nostra vila a actuacions desconcertants, militant sempre en qual-

sevol conñicte beHic, al bando] contrari a Morella, no per desafecte

a la institució reiai sino amb Túnica esperanca d'aconseguir les seues

ansies d'independéncia.

Així mateix, recorren també le-s Aldees a les vies pacifiques de la

diplomacia. El 1648, amb ocasió de la sublevado de Catalunya con

tra la monarquía de Felip IV, ofereixen un géneros donatiu al rei,

mancat de recursos, el qual accedeix a concedir-los la independencia

i fins i tot arriba a firmar-ne el decret, el qual no arriba a publicar-se

a causa de la terrible pesta i de la poderosa intervenció de Morella.

Darrerament, a les acaballes del s. xvn, i aquesta vegada d'una ma-

(3) L'Infant portugués fou Senyor, des de 1244 a 1247, deis castells ¡ viles de

Morella. Morvedre, Almenara. Castelló de Borriana i Sogorb, a canvi de la renuncia

del Comtat d'Urgell i les Ules Baleáis. La Confirmació de la Carta-pobla la trobem

al Arx. Corona d'Aragó. Barcelona. Reial Cancellería. Registre 203, fol. 156.



ñera definitiva, tornen a actúa.- unides Forcall amb les altres vuit
Aldees (La Mata. Olocau, Cinctorres, Sorita, Castellfort. Vallibona i
Vilafranca). Saberen aprontar la circumstáncia del fet que ben fre-
qüentment el tresor reial es trobás exhaust. Fou la mateixa Cort la

que ens brida la concessió de la mercé tantes vegades sol-licitada, amb
la condició del lliurament d'una torta suma, 20.000 pesos. El Decret
el firma a Madrid En Caries [I, el 9 de febrer de 1691. El juny del
mateix any el Comissari regi a tal efecte, el noble En Ventura Ferrer

y Milá, Baró de Serra Engarcerá. donava possessió de tan preada
prerrogativa al Forcall. elevant-lo a la categoría de Vila reial.

El segle de les grans rf.alitzacions

El que hem dit, és el signe evident de I'expansió ¡ puixanca de

Forcall, les quals caracterizaran tot el s. xvn, malgrat les lluites i

calamitats (pestes) i les quantioses despesses que hagué de suportar
quasi d'una manera ininterrompuda.

S'inicia la centuria amb la construcció de l'original facana de l'an-

tiga Casa de la Vila, el 1608, segons que ens diu l'escut que campeja

en la clau de l'arc del seu pórtalo adovellat, amb la doble escala exte

rior voladissa com accés, la qual el converteix en excmplar rar. La

resta del noble edifici és anterior, a jutjar per la seua arquitectura

descoberta a l'haver netejat els baixos per a instaHar-hi l'aeollidor

"Mesó de la Vila".

Entre 1609 i 1611 s'hi alca el Convent deis PP. Dominics sota

l'advocació de Ntra. Sra. del Roser i de Sant Blai. costejat i donat

peí noble en Blai Berga, mort a Valencia el 1 609.

Ja molt avancada la centuria, cap a la 2.a meitat. el 1682. la pietat

forcallenca responent a la magnificencia del preveré Joseph Martínez,

erigí la barroca ermita de Sant Josep amb el seu ampli pórtic que,

junt amb el monumental Calvan, formen un racó d'incomparable be-

Ilesa i plácid cncant. Finalment, tenim ['"Ermiteta de Ntra Sra. de

Consolado" o "Consolacioneta". al peu de l'antic "Camí real de Mo-

rella", veritable via romana des de la Moleta fins a Morella.

També devem enregistrar un gran esdeveniment que influirá re-

marcablement en la rcligiositat deis forcallans. Ens referim a Tam

bada de les venerades Reliquies del nostre Patró, Sant Victor Mr. (el

seu eos amb part de la seua sang en un vas), que el cartoix Fra Gaspar

Gil y Grau, el mes preciar fill del Forcall va aconseguir del Papa

Innocenci XI, a fi d'ofrenar-les a la seua parroquia. L'erecció del

Forcall en Vila reial tanca amo brodat d'or una centuria quallada

d'importants realitzacions.
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GUERRES CARL1NES

A elles ens hem de referir perqué, precisament, foren la causa de

la pérdua del primer monument artístic de la Vila, la scua Església

parroquial, joia deis segles xm-xiv.

Situat Forcall entre Morella i Cantavella, places fortes en les quals

es recolzá el general Cabrera, bagué de conéixer molt de prop els

horrors d'una despietada brega (4).

Fou el primer succés la crema de la seua antiga Església Parro

quial, en les primeres hores del matí del 9 d'agost de 1835, "...redu

cida toda ella a cenizas con motibo de haberse fortificado en la torre-

campanario la tropa de la Reyna nuestra Señora, D." Isabel II, que

guarnecía este pueblo" (5). S'hi perdé "la techumbbre de artesonado

de madera tallada, de estilo gótico", així com gran part del tresor

artístic acumulat durant quasibé sis centúries per la pietosa genero-

sitat deis forcallans. També hi desaparegué, almenys en part, l'Arxiu

parroquial, "a causa de l'horrorós incendi que priva aquest Capítol

eclesiástic de tots cls Llibres i ¡nstruments auténtics que existien en

ell (6).

Gran consol experimenta la Vila, enmig de tanta desolació, en

trobar les sagrades Relíquies de Sant Víctor Mr., "que la divina Pro

videncia conservó intactas e ilesas".

Sois s'alliberaren de la rui'na part del formós absis, sobreíot en el

seu exterior, i "el más esbelto y artístico campanario de la Comarca",

que va construir el "mestre de obres, Josep Ayora", en la 2." meitat

del s. XVIII.

(4) Per a una major informado remeten e! lector al nostre treball. "La Guerra

del Groe, epíleg de la 1.a guerra carlina", publicat peí butlletí d'Amics de Morella i

de la seua Comarca. Any 1. 1971. pp. I9i34.

(5) Arx. Parroquial. Forcall. Llibre de Defuncions. Anys 1778-1839, fol. 261.

(6) Arx. Parroquial. Forcall. Papers solts. Expediente del Clericat de Forcall.



RECONSTRUCCIO I AMPLIACIO DE L'ESGLESIA

No era la primera vegada que es plantejava la necesitat del seu

eixamplament, donat l'auge rontinu de la seua Doblació. Vet ací unes

dades i unes dates:

Any 1829. Junta General de veíns (n'hi assisteixen 387) en que

s'acorda l'ampliació de l'església i s'hi arbitren mitjans a fi de cobrir-

ne les despesses.

Any 1831. L'arquitecte valencia. En Joan Marzo y Pardo, pre

senta Informe i Pía. Les despesses, segons pressupost, ascendiran a

146.450 rals. Podrá albergar l'E.sglésia ampliada a mes de 1.700 per

sones, en comptes de les 987 que n'admet l'antiga.

Any 1833. SoHicitut de permís al Bisb" per a les obres d'eixam-

plament, el qual concedeix el 18 de febrer de 1833, any que assenyala

l'inici de la 1." Guerra Carlina o deis Set anys i que pot ser la causa

de no comencar-se.

Nou ajornament el 1841, puix que "sobrevenint les desagrada

bles ocorréncies del Maestrat (Guerra del Groe) al centre del qual

es trobava aquesta Vüa, es tingué per prudent de desistir-ne llavors i

esperar circunstancies mes falagueres" (7).

Any 1845. Aqüestes arribaren, a la fi, el 1845 la qual data porta

el "Dictamen de l'arquitecte valencia, En Vicent Belda y Selva, se

gons el qual es pensa "dur a tenne el pía projectat i aprovat l'any 1833.

Any 1849, julio!, 29. Instancia del Rector, Clericat i Ajuntament

al Bisbe demanant autorització "per a la reedificado de l'Església

ainb l'eixamplament projectat al Pía que delinea En Joan Marzo y

Pardo... que fou aprovat peí Consell de la seua Magestat. Es deci-

deixen per l'antic Pía (i peí lloc antic), encara que de no tanta mag

nificencia com el modera, sería, tanmatcix, capac de 700 persones i

de molt menor cost...". El 3 d'agost el Sr. Bisbe atorga la deguda

autorització.

Any 1855. "Translació del Sssm. Sagrament i Dedicado de la

Nova Església Parroquial... en el dia 15 de febrer de 1855" (8).

Extrem aquest que ens confirma la partida registrada en data del ma-

teix dia. mes i any: "Cera consumida en la unció de la translació de

la nova Església" (9).

(7) Arx. Parroquial. Forcall. Expedient de Fábrica... Exposició al Sr. Governador

eclesiastic i Vicaii Gral. d'esta Diócesi. A. 1X45.

(8) Arx. Parroquial. Forcall. Llibre de la Confiaría de Sanl Víctor, fundada el
1743. fol. 21,

(9) Arx. Parroquial. Forcall. Llibre del Cuite i Fábrica... (des de 1846. sense

foliar).



ORGUES I ORGANÍSTES DEL FORCALL

L'estiu de 1979 efectuava, al Forcall, una visita En Viccnt Ros
i Pérez, acompanyat d'un grupet d'alumnes del Conservatori. El seu
únic objectiu era d'examinar i estudiar les restes de l'antic orgue
de FEsglésia Parroquial, víctima de la destrucció i de les flames el
1936. En conserven en el Cor, a la cambra de les "manxes". Hi
cercava documentado en la qual poder recolzar el seu estudi técnic i

d'especialista. Aixó m'impulsá a revisar el meu fitxcr i a reunir tots
els testimonis documentáis que tingues arreplegats referents a eixe
tema. Vaig iniciar, amb tal motiu. la publicado d'una serie d'articles

al Butlletí mensual forcallá Bisgarg;s, els quals constituirán la base
per aquesta monografía.

No sé fins a quin punt poden ser válids per al meu propósit de

presentar els interessants "Capítols" d'un Concert signat el 1556 en

tre els Jurats, "los honorables en johan fort e francés monllober",
d'una banda, i "el mestre de cant, lo honorable mestre hieroni do-
mingues" d'altra. Almenys constituixen una prova que, a mitjans del
s. xvi, existia ja la nostra Església de Sta. Maria^ una Capella de

música ben organitzada amb un "mestre de cant" al seu front. I fins
ens atrevm: a aventurar una hipótesis, suposar que aquest mateix

"mestre" fora alhora organista. Recolza la nostra opinió la documen
tado que posteriorment anem a utilitzar, en qué es fa constar que
l'organista en la nostra Església tenia sempre al seu carree el magis-
teri de les primeres lletres. Resulta eloqüent que el primer capítol del
Concert de 1556 s'hi faga constar: "...se es estat pactat entre les
sobredites parts que lo dit mestre se obligue... de mostrar de cantar

cant pía (gregoria o monódic), cant d'orgue (música polifónica, en
oposició al cant pía) contrapunt e a llegir y scriurc..." (Doct. n." 1).

De totes formes, sense necessitat de recorrer a simples conjectures,
podem parlar del primer organista forcallá documentat en la segona
meitat del s xvi. Es tracta d'un tal "michael ulldemolins, simpliciter

tonsuratus, magister scholarum (a, 1580, beneficiatus forcalli sub in-

vocatione Sancti Blasii" (10). Veiem aquest mateix personatge inscrit

el 1589 en la Contraria del Sssm. Sagrament com a "mestre de ca

pella i organista" (11). No anávem tan desencamináis en formular
l'anterior hipótesis.

(10) Arx. Protocols Notaris. Mordía. Protocol en cambra del not. forcallá Miqucl
Joan Franch. A. 1530.

(11) Arx. Pan. Forcall. Llibre de la Contraria del Sssm. Sagrament, 1563 (sense
foliar).



Al nostre Arxiu Municipal, hem localitzat un document que el

creiem de fináis del s. xvn. en qué s'afirma que l'obtentor de tres

Beneficis (dos baix l'advocación de Sta. Anna, Patrona principa! dz

la Vilfl), fundat un per Sancho Saragosa i esposa, "...té l'obligació

de tocar l'orgue de la parroquia" (12). Ja figura aquest Benefici (la

qual cosa ens donará idea de la seua antiguitat) en la Visita Pas

toral realitzada al Forcall peí Bisbe morellá, Gaspar Punter, el 1593.

Al visitar l'Altar de Sta. Anna, hi trobá sis bsneficis. El que duu el

número 5. fon fundat per "sancium saragossa, quod obtinet venera-

bilis bartholomeus soliva" (13).

En una operació de venda efectuada per Francesc Abril i Mag

dalena Vives, conjugues del Forcall, a favor de Joan Fuester, a 1641,

hi figura la fundado d'una "misa solemne de alba", celebradora tots

els dissabtes de l'any "orgue propulsant", amb acompanyament

d'orgue (14).

Major importancia concedim a la troballa feta a l'Arxiu General

del Regne de Valencia d'una copia (a. 1648) de la redotació del Be

nefici de Sta. Anna fundat per Doménech Sane Saragossa (ja esmen-

tat), feta peí Justicia, Jurats i Consell (15), en qué s'afirma rotunda-

ment: "...considerantes indicta parrochiali Ecclesia esse organum

constructum cupientesque habere et tenere personam que, dum divina

officia celebrantur, dictum organum pulset...". En atencióal fet que

en la dita Església existeix un orgue i desitjosos de teñir una persona

que el toque, mentre es celebren els divins oficis...". Per la seua redo

tació es crea un censal mort d'un valor de 160 lliures.

L'anterior text el veiem reproduít a un instrument notarial de

l'any 1674 al voltant de la nova redotació de Fesmentat Benefici de

Sta Anna, tot unint-lo al magisteri d'organista. Ací apareix enriquit

amb interessants detalls. Ens revela, en primer lloc, que el seu original

(de l'a. 1648) l'autoritzá Melxor Gaspar de Roses, notari de Tortosa;

sent el seu obtenedor Vicent Carbó (amb tota certesa cleregue i orga

nista), "nunc vero in oppido Matriti degens", ara resident a Madrid i,

darrerament, com que el 1674 es trobava vacant a causa de la mort

de Josep Gil, el seu sucessor amb tota probabilitat (Doct. II).

Els Justicia, Jurats i Consell es reserven el dret del Patronat,

"...ab la obligación de presentar, sempre que vacare, un clergue o

preveré (prova que els dos anteriora organistes pertanyien a l'estat

clerical) que sia mestre y hábil de tocar orgue, en primer lloch si ni

haura de natural de la pnt. vila del Forcall, la qual sempre a preferit

(12) Ara. Munipal Forcall. Iligall "'Documents antics".

(13) Arx. Capitular Tortosa. Visites Pastorals. Anys 1593-1594.

(14) A. P. N. Morella. Protocol del not. forcallá, Joan Girona. A. 1641.

(15) Arx. Gral. del Regne de Valencia. Maestre Racional. Expedient d'Amortització

n.° 8124. A. 1718.
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a qualsevol altre que sia foraster..." (norma que, com veurem. no

s'acomplirá en aquesta mateixa provisió de 1674).

Entre les obligacions que imposen al Beneficiat figura la de "...en-
senyar de llegir y escriure, contar y de cant ais naturais y habitante del
dit llocr de franch... y així mateix ab obligació de cantar ab capella,
a les festivitats del dit Iloch". I esmenta-hi, entre altres, els dies de
Sta. Anna (Patrona) i de S. Albert, Confessor, i S. Brici (Copatrons
ambdós de la Vila), "...si tindra persona o persones que li ajuden,
per 50 que la inclinado de molts de dit Iloch es de cantar y de ajudar

al mestre de capella". Antiga i arrelada afecció que, afortunadament,
ha perdurat fins els nostre dies, grácies a l'interés de les Religioses
de Sta. Anna.

Les autoritats municipals, com a "Patrons del Benefici, peí fet de
reservar-se el dret de presentado, teñen l'obligació de "...posar car-

tells aixi en lo lloc com en les ciutats y viles del pnt. Regne pera que

se vinga a oposició". S'assignen 200 Iliures per a un nou censal, a

rao d'un cafís de blat cada 100 Iliures. La consignado de noves dota-
cions ens demostren la categoría i importancia que ja llavors hom
donava al carree d'organista i "mestre de cant y primeres lletres".

Orgue en lo coret vell. Contracie

També han estat els Protocols notaríais (16) (cantera inesgotable

de materials preciosos per a la historia local, ja que tot hi queda

registrat: des deis assumptes trivials fins els mes transcendental de la

vida), els que m'han proporcional el document fonamental que potser

ens permetra de traure conclusions peí que fa a la paternitat, antiguitat

i qualitat deis nostre mes antic orgue conegut. Ens referim al con

tráete datat TI de maig de 1675. (Doct. n." III). "nosaltres, Miquel

Geroni Ferrer y Miquel Joan Ripolles. Jurats del Forcall, de part

una, y el Rvnt. P. Fray Batiste Pujalt, rcligios del orde de Sant Do

mingo, conventual de Sant Matheu, de part altra". Vet ací els prota-

gonistes del Contracte. El P. Pujalt s'hi compromet a "fer un orgue

en lo coret vell de dita Iglesia, conforme y de la manera que lo que ha

fet en la vila de Ares... y tinga obligació de donarlo fet dins de un

any o catarse tnesos...". Seria molt interessant de poder conéixer les

característiques del model proposat, el d'Ares. que el 1676 ja devia

estar acabat, segons que es desprén d'una apoca asignada peí P. Pu
jalt: "...nunc in presentí opido Forcalli repertus, recepi a vobis Mel-

chiore Tórreles, jurato majori in pnti. anno vilae de Ares, 30 Iliures

que son a compte de major cantitat que la dita Universitat de Ares

ha de donar a dit Pare per la obra del orgue que en dita vila ha
fet" (17).

(16) El meu agralment a tots els Notaris Arxivers de Morella, des del mcu ilJustre
paisa, N'Antoni Palos Ferreres, a Tactual, En Lluís Olagüe Ruiz així com al seu aju-
dant N'Enric Querol, per les moltes atencions ¡ facilitats rebudes.

(17) A.P. N. Morella. Protoco] del not. l'orcallá, Josep Boix. A. 1675 octubre, 27.
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Entre els Capítols concertáis hi figura l'obligació per banda de la

"Universitat del Forcall de donar tota la fllauteria del orgue vell que

al present ya en dita Iglesia". La qual cosa ens confirma l'existéncia

d'un altre anterior, de qual no hem pogut localitzar documentado

directa. S'hi assenyala el preu: "...haja de donar la Universitat a dit

Pare per lo treball y consert de fer dit orgue, 225 lliures".

A continuació ens hi dona tot un seguit de detalls técnics de la

seua estructura. Tanquen el testimoni notarial els testimonis, creiem

d'excepció. "D. Gaspar Francesc de Miró (amo i senyor del Palau

deis Osset, aleshores de Miró, un deis edificis de major interés artís-

tic de la poblado), Mossen Joseph Pulí, Diaca (per aquells temps,

organista de Forcall) i Joseph Boix notari".

No existeix el menor dubte que aquest orgue l'arribá a acabar el

P. Pujalt. Així ens ho confirmen diversos rebuts, signats dos el 1678

i altres el 1680 i el 1686. Al de 1678 s'hi fa constar que encara el

P. Pujalt estava treballant en la seua fábrica, car confessa ais Juráis i

Consell "quod dedistis mihi 90 lliures (30 corresponents a l'any 1675

i 60 a l'any 1676), les quals son a compte del preu del orgue que a la

Iglesia del dit lloch fa...". Té especial importancia el de 1686, corres-

ponent al clavariat d'Antoni Ferrer a l'any 1682 el qual, "en dit nom

confesse haver rebut de mossen Francisco Blasco, preveré, Rector...

21 lliures per la consignado que feu lo Sr. Bisbe per a la fabrica del

orgue de dita Iglesia y son per lo dit any 1682 y ultima deis huyt

anys de la consignado". I aquesta data está en conformitat amb l'esti-

pulat a un deis Capítols del Contráete: "Ittem la Universitat haja

de donar a dit Pare ... 225 lliures, 50 es 30 de present y les restants

195 lliures en set pagges durant set anys (30 lliures cada any) y en

consemblant dia del any 1682, quinze lliures a compliment de dites

225 lliures" (Doct. n." IV).

No hem fet cap d'allusió a la financiado deis seus costs. Ordiná-

riament, tant les obres que es realitzaven a l'Església com la seua

conservado, igual com els ornaments, vasos sagrats, i ádhuc al cuite

corria a carree del Consell municipal, peí fet que disposava deis fons

que produí el "Terco" o tere de la prestació decimal que va cedir el

rei Jaume I al seu favor i per a aquesta finalitat. Segons sembla, el

Bisbe reconegué en aquesta ocasió la suficiencia d'aquests recursos i

en va donar la seua autorització a fi de recorrer a les rendes d'una

obra pia destinades a dotar donzelles casadores pobres. Un text nota

rial de 1680 (ja citat) ens ho confirma: "Miquel Hieroni Ferrer, jurat

clavari en lo any proxim passat, ha rebut de mossen Francisco Blasco,

Rector altre deis marmessors de la pia almoyna instituida en dit lloc

consemblant dia del any 1682, quinze lliures a compliment de dites

cantitats per la consignado feu lo Sr. Bisbe pera la obra del orgue

de la mitat (de la renda)".
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Nou orcue. A. 1693

Ens estranya, i, en cert mode, ens deixa una mica perplexos, la
lectura de l'instrument notarial de l'any 1693, onze anys justos des-
prés d'haver estat satisfet íntegrament el preu de l'anterior orgue (18).
"Ambrosius Moliner, faber organorum (no cree que en caiga la tra-
duedió), civitatis Cesaraugustae, Aragonis Regni, habitator. Gratis
confíteor... vobis Josepho Boix, notario, administratori fabricae or-
gani Ecclesie Parrochialis presentís ville Forcalli (dos anys feia que
l'aldea del Forcall havia aconseguit la seua independencia de Morella,
tot passant a la categoría de Vila) et dicte ville vicino... quod dedis-

tis et solvistis mihi centum libras in partem solutionis illarum 150 li-
brarum mihi debitarum ex illis 285 libris mihi promissis ex convenio
de fer dit orgue cum (segons) constat ex capitulis...". Volem entendre
que el nou orgue estaría acabat cap a aqüestes dates, car sois faltaven
50 lliures per satisfer el seu import total. Malauradament aquest Con-
veni i Capítols a qué fa referencia l'apoca i que constituirán el Con
tráete, ens son ara per ara desconeguts.

Relacionat amb aquest orgue. podem considerar el rebut signat
el 1693 per "Joseph Boix, notari, administrador de la fabrica del or
gue y retaule de Sant Víctor (les seues sagrades despulles havien

arnbat de Roma al nostre poblé set anys abans) de la Iglesia de dita
Vila... he rebut del Dr. Francisco Blasco, Rector, com a patró de
la almoyna del q.° Mossen Miquel Pedro, 103 lliures, 14 sous, 6 di-
ners y son a compte de la consignado que el Sr. Bisbe feu per dita

fabrica del orgue y retaule pera huyt anys" (19). Sens dubte aHudeix
aquí al segon orgue, per al qual s'atorga la mateixa consignado i el
mateix plac, per satisfer el seu cost de 285 lliures.

Es curios i simptomátic que tampoc s'haja pogut trobar, per ara,
el contráete notarial sobre Porgue de Cinctorres", qué aHudeix el "Lli-
bre de Determinacions del Consell de Cinctorres", a. 1691, el qual
devia fabricar-se amb posterioritat al de Forcall, "de la mateixa ma
nera y registres que ha fet lo mateix mestre en lo orgue del Forcall...

y en quant lo concert hi sia fet ab lo mestre que es Ambrosi Moliner...

Atque resulta determinat que es fasa fer lo orgue o renovar aquell
segons es dit de la mateixa manera que dalt se conté, fentse capítols

entre dits Jurats y Sindich y dit Ambrosi de lo que es tractat (20). Si

els esfocos encamináis a revisar els Protocols de notaris forcallans
i cinctorrans de fináis deis s. xvn a la recerca del contráete respectiu
no donessen resultat. caldria pensar en la possibilitat que el mestre
Moliner els confies al notari de la Iocalitat on es trobava trcballant o

(18) A. P. N. Morella. Protoc. del notari forcallá, Llorens Badia. A. 1693

(19) A. P. N. Morella. Prot. del notari forcallá Joseph Boix. A. 1693

(20) Arx. Municipal Cinctorres. Llibre de Delerminacions del Consell A 1691
Fitxa cedida amablement per ['investigador local. Mossen Serafí Sorribes i Carceller
Arxiprest de Vila-real.
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a Saragossa, lloc de la seua residencia. Es ciar que, peí que fa al de

Cinctorres, van poder limitarse tan sois a "renovar aquell". Es el citat

llibre de Determinacions" el que ens ha de donar noves pistes. D'al-

tra banda, no veiem cap d'incompatibilitat quan a dates. Perqué en

cara que l'apoca forcallana signada peí mestre Moliner siga posterior

en dos anys a l'acord del Consell cinctorrá; no oblidem que aquella

es referia a un de tants lliuraments, potser la penúltima d'una serie,

podent molt bé Porgue forcallá havcr estat construít quatre o cinc

anys abans de 1693.

Oposicions de l'any 1674

En certificatoria requerida per les autoritats locáis al notari, el

1674, consta-hi que "...com a patrons del benifet del orgue, que vaca

per mort de Joseph Gil... foren fixats cartells en les viles de Vinarós,

Castelló de la Plana y Morella y en lo pnt. lloch", convocant oposi

cions per a determináis dies. S'hi presentaren tres candidats: el "Llict.

mossen Pere Real, de la vila de Mirambell, Vicent Cortés, estudiant

del pnt. lloch, y Joseph Pulí, estudiant de la vila de Vinarós, tots los

quals foren examinats per Lluís Vicent Gargallo, mestre de Capella

de la ciutat de Barcelona", d'orgue i cant, llegir, escriure i cantar.

Vet ací el veredicte donat peí mestre (Doct. n." V). Hi col-loca en

primer lloc a Joseph Pulí, mereixedor de 600 lliures; en segon lloc,

mossen Pere Real, el qual en mereixia 500, de lliures i, en darrer

lloc, el nostre paisa. Vicent Cortés, mereixedor tan sois de 300 lliures.

Per unanimitat "votaren que lo dit benifet fos presentat a dit Joseph

Pulí", per haver obtingut la máxima puntuación.

A tal efecte, "foren ya fetes procura a Joseph Gil, mercader del

Forcall" per a comparéixer ans el Vicari Gral. de Tortosa i presentar

com a beneficiat a "Joseph Pulí, studentem (seminarista) de Vinarós

tamquam idoneum et sufficientcm et habentem in se qualitates ne-

cessarias ad obtinendum bencfficium... precedente examine coram no-

bis et alus facto de his que necessaria sunt" havent precedit un examen

fet davant nosaltres i altres al voltant de matéries que son necessáries.
El 22 de juliol del mateix any el notari Llorens Badia dona fe de la

"pressa de possessio del benifet de Sta. Auna... en favor de Joseph

Pulí, clericus". Figuren com a testics Josep Gil, mercader del Forcall

i Mateu Mora, "loci Quinqueturrium".

Podem ampliar i donar mes detalls sobre l'anterior oposició grá-

cies que el Jurat 1.", March Antoni Mijavila (amo de la masía Mar-

gantoni, avuí de Parra), demaná el 1705 copia auténtica de la ma-

teixa (Doct. n." VI) per considerar-la modélica per a les noves opo

sicions de 1705; les quals resultaren borrascoses precisament a fi de

cobrir la vacant, per mort de Joseph Pulí.

Igual que el 1674, hi concorren també tres aspirants, entre ells

un forcallá. Així mateix hi destaca per la seua exeHent puntuado un

foráster.
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L'l I d'agost de 1705, a instancia i requeriment del Jurat 1." (abans
citat). el notari, Cristófol Badia, "scriba Magnifici Concilii et Jurato-
rum... constitutus fui intus aulam conciliariam et ex Libro nuncupato

(dit) Libre de Vots de la pnt. Vila. custodito et recóndito in dicat
aula conciliaria ubi omnes determinationes, extractiones officialium et
alia conccrnentia ad bonum régimen dicate villae sunt continuata...".
Del "Libre de Vots", guardat a I'Arxiu de la Sala Conciliar i en qué
están contingudes totes les determinacions, extraccions d'oficials i

d'altres concernents al bon govern de dita vila... Quanta riquesa do
cumental perduda per a la historia forcallana per culpa de les cala-
mitats i destrosses ocasionades per tantes guerres, sobretot les fratri-
cides del passat segle i les desídies i abandonament deis homes!

El Justicia, Jurats i Consell reunits el 14 de juny, veient que "lo
benifet del magisteri del orgue y cuidar deis chichs esta vacant per
mort de mossen Joseph Pulí... fonch votat per la major part en que
se done a oposicio general dit benifet y que aquell se done a la per
sona mes benemérita o a qui el Consell determinara... feta la opo-

sició..." (Dct. n." VII). Com hom pot comprovar-hi, el nostre Con
sell manté en teoria la mateixa lina seguida a les oposicions de 1674.

Rebutjar tot favoritisme i concedir el líenefici "a la persona mes be
nemérita", atenent nomes al resultat de les oposicions.

S'hi presenten a concurs tres candidats: els Lcts. Lluís Pastor,
Felicia Cortés i Andreu Sales. Els mestres examinadors son el Llct. En
Pere Herrera y Monreal, Pvre., "Organista de la Parroquia major de
Morella", peí que fa a música i orgue, i peí que fa a la lletra i comptes,
Joseph Lázaro. Van donar-hi el següent veredicte. El primer colloca.
en ordre de mérits, Lluís Pastor, Felicia Cortés i Andreu Sales. Peí

que fa a la lletra i comptes no hi haaué eran diferencia entre els tres
(Doct. n." VIII).

Malgrat haver aconseguit mossen Pastor la máxima puntuado, no
fou acceptat el veredicte del tribunal per tots els consellers. Interessos
personáis i llacos de parentesc degueren influir en la sessió que resulta

sorollosa, segons manifesta l'acta notarial (Doct. n." IX). Comencá

la votado en veu alta i foren els primers a emetre el seu vot "Batiste

Ferrer, llochtinent de Justicia y el Magnifioh March Antoni Mijavila".
els quals foren "de vot y parer es done el magisteri a Luis Pastor,

per estar graduat en primer lloch". H¡ hagué després divisió de parers

votant alguns a favor de Felicia Cortés. Fins i tot el Jurat 3." i tres

consellers s'hi abstingueren, aHegant-hi "per no ser en vot secret"

arribant a paralitzar la votació altres tres "no van votar per ser pa-

rents en tercer grau de Felicia Cortés". Es consulta l'Assessor ordinari

deis Srs. Jurats i fou del parer que "havia de proseguir tot lo Consell

a vot alt". Fins i tot el Lloctinent de Justicia hagués de recorrer a

l'amenaca de 50 lliures de pena, si no hi votaven.

En altra reunió de Consell, el 26 de juliol, "...fonch proposat

per dit magnifich Jurat en cap que els poders per a presentar lo Be-
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nifet de orgue se havien de fer a la persona que estava votada qui
era Llu.s Pastor. E fonch per dit Consell respost que feren los poders
les persones que havien votat en favor de dit Pastor, segons se trova
en la determinació del 12 corrent" (21).

Hi hagué ádhuc intervenció de la primera autoritat del Regne
valencia. A instancia de Gabrie] Eixarch, jurat 3.", el notari Cristófol
Badia va traure copia auténtica d'una carta del Capitá Gral. i Virrei
de Valencia adrecada: "A los justicia y Jurados de la villa del For-
call , tot ordenant-hi,contra Ja pretensió per banda d'aluuns de "vol
ver a juntar consejo... no se junte ni se aga novedad hasta otro orden
mío"; recolzava així palesament la posició defensada peí Llochtincnt
de Justicia i Jurat en cap (22).

Efectivament, s'hi imposá el criteri mantingut pels dos anteriors
de donar el Benefici a Lluís Pastor, de Benasal, com justamente es
mereixia, el qual el 2 de setembre estava ja en possessió del mateix,
a jutjar per la requisi'ória que en fa al notari "... per a la prova i con
servado del dret que té en la oposicio que feu del magisteri del orgue
de la pnt. vila. Que diguen haver vist cartells en la pnt per a la
oposicio de dit magisteri..." (Doct. n." X).

El nom del nou organista, el Llct. Lluis Pastor, figura durant anys
en diversos Llibres Parroquials, així eom ais Protocols notaríais No
apareix, en canvi a l'any 1729. Al scu lloc hi veiem inscrit, entre els

eapitulars del Clericat parroquial, el nom del contrincants d'oposicions,
eJ forcallá "Felicia Cortés, subdiaca i ara Preveré. Mestre de Cape-
lla" (23). Que al mateix temps desempenyás el carree d'organista ens
ho demostra la seua partida de defunció, de l'any 1776: ""...di sepul
tura eclesiástica al cadáver de Mn. Feliciano Cortés, Beneficiado de
esta Iglesia, a cuio Beneficio va anexo el magisterio de escuela y órga
no, edad de ochenta años..." (24).

Hi cap suposar amb fonament que el successor de Mn. Felicia
Cortés pogués ésser Mn. Vicent Palos, Preveré., segons els poders
notaríais (a. 1797) que, per a presentar un Benefici vacant, atorguen
l'"alcalde ordinari, Francesc Guarch Regidors i síndics... com a Pa-
trons deis tres Beneficis... instituits en la"Parroquial Església d'aques-
ta Vila, l'un per Domenech Sancho Saragossa y Francesca, la seua
consort, en Faltar y sota la invocació déla Senyora Sta. Anna que
fou redotat per aquesta Vila per al Magisteri d'Organista en aquest
ensenyament deis xiquets... vacant per mort Mn. Vicen Palos. Preveré,
organista i mestre que fou de xiquets..." (25).

(21) Prol. del not. forcallá. Cristófol Badia. A .1705. fol. 70. A. P. N Morella
(22) ídem fol. 91.

(23) Arx. Parroquial Forcall. Llibre de la Contraria del Slssm S.agrament insti
tuida el 1563 (sense foliar).

(24) Arx. Parroquial de Forcall. Quinqué Libri. Tom. V. 1745-1777, fol. 400 V.°.

(25) A. P. N. Morella. Prot deis notaris forcallans. Francesc i Joaquim Roda
A. 1799, octubre. 9. fol. 205 V.°.
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Fruía a mes a mes de les rendes d'altres dos Bencficis, segons el

mateix document: "...nombramos y elegimos... em procuradores nues

tros especiales... para que puedan presentar y presenten los tres refe

ridos Beneficios a Joseph Guarch. organista actualmente y Maestro

de Niños, para su enseñanza en esta Escuela, que se halla en actual

execicio de uno y otro...".

Vet ací un nou noni a afegir a ia llista d'organistes forcallans. Hi

vciem confirmat el seu nomenament a Pacta notarial de la presa de

possessió, el 19 de marc de 1788, deis tres Beneficis en favor de

"Mn. Joseph Guarch, clérigo de primera tonsura... Maestro de pri

meras letras y organista..." (Doct. n." XI). Precisament durant el

seu exercici en tenim constancia que Porgue s'arranjá i millorá

notablement el 1799. (Doct. n." XII). La seua mort es produí el 1846

i, en la seua partida de defunció, hi figura la seua condició d'organista

"...el 18 de juny de 1846... di sepultura eclesiást;ca al cadáver de

Mn. Josep Guarch, Beneficiado-organista de esta Parroquia, de 73 años,

hijo de Francisco Guarch y Leandra Prats..." (26). Ni mes ni menys

que mig segle arribará a complir en el desempenyament del noble

ofici d'organista i mestre de xiquets.

No hem pogut aclarir la sort que corregué el nostre orgue al pavo-

rós incendi de T'Església, el 9 d'agost de 1835. Es de suposar que el
vell mestre no arriba a tocar-lo mes, car el temple parroquial resta

totalment destruit. I, encara que el 1855 es ceHebrá amb festes so

lemnes la dedicació de ia nova Esglcsia. totalment reconstruida, no

hem pogut trobar al Llibre del Cuite i Fábrica, cap de partida adre

gada a la nómina de l'organista fins el 1863. Precisament fent-ne ús

del citat Llibre, assajarem de cobrir el segle llarg que ens resta en

la historia deis organistes.

En el Comptc deis fons de Fábrica presentat per En Jaumc Ga-

lindo (mar? a juny de 1863) hi figura en Data: "A Ramón Temprado,

organista, por tañer el órgano, según dos recibos, 1 34 lis. vellón" (27).

L'any 1864 hi apareix un nou organista: "A D. Antonio Sorolla,

organista... a razón de dos rls. diarios...". Així continua repetint-se

tal asignació a favor del mateix fins 1871.

En Scssió de Junta de Fábrica del 22 d'octubre s'hi fa constatar

que: "habiendo fallecido el que fue organista de esta Parroquia (12
de octubre), D. Antonio Sorolla Valero... se habían presentado soli

citando dicha plaza D. Pasqual Omedes, Maestro de Primera Ense
ñanza y organista, D. José Sorolla y Monzonís (fill de ranterior), Víc
tor Bordás^Guimerá, en nombre un nito suyo, y otro señor Diácono
de Zurita". Examinades les condicions i qualitats de cadascú, "no es-

(26) Arx. Parroq. Forcall. [.libre de Defuncions. T, 10. A. 1840-1850.

(27) ídem Llibre de Cuite i Fabrica de la Parroquia de Foicall, des d'octubre
de 1846. Pcl fet de procedir del eitat Llibre diversos textos que olenrem, evilarem la

repetido de notes a! peu de pagina.
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tando en sus manos el unir al cargo de Maestro el de organista" acor
daren "se encargue del órgano... el referido D. José Sorolla para el
tiempo de un año... y con las mismas condiciones... dándole de do
tación tres rls. diarios que percibía de los fondos municipales, de
Fábrica y de Culto respectivamente... Deberá procurar en las fiestas
principales que celebre el puebelo el mayor lucimiento posible, partien
do de lo que hasta ahora se ha hecho y, si para ello fuera necesario
otro organista más experto, será de su cuenta y cargo el buscarle para
estos días...". Aquesta darrera cláusula explica el contineut de l'Acta
de la Junta de Fábrica del 27 d'octubre de 1872: Acabada la contrata
d'un any de l'organista En Josep Sorolla, "digeron que, habiéndoles
dejado regularmentt satisfechos el comportamiento del expresado So-
rolla en el desempeño de su cometido en el año que acaba de finar y
no habiendo ocasión de mejorar de artista..., resolvieron que conti
nuase el mismo...". A la seua poca experiencia i preparado potser es
dega al fet que l'any següent figuren ducs consignacions a favor deis
organistes. Manuel Bordas i Ferran Carceller.

En Sessió conjunta de l'Ajuntament i Junta de Fábrica del 18 de
julio] de 1875, s'hi acordá de contractar "para organista de esta Parro
quia a Joaquín Segura Albiol... mediante abono de mil noventa y
cinco reales anuales, o sean tres rls cada dia; los de Fábrica, 552 o
sean 46 mensuales y los de Culto, 399 anuales o sean 33 rls. 25 cms.
al mes; los fondos del municipio contribuirán con 44 rls. anuales o
sean 12 rls cada mes. 2." Deberá el Joaquín Segura tañer el órgano
siempre que el Cura Párroco se lo mande o sea costumbre en esta
Parroquia y enseñar gratis de nota y órgano a un hijo de la pobla
ción, si lo hubiera para este obgeto y fuese pobre. 3." Queda el orga
nista eceptuado de hacer el servicio personal de los jornales de Villa
para dos años, mientras desempeñe dicho cargo". El contráete té vi
gencia per dos anys. Se li concedí fins i tot, accedint ais seus desitjos,
casa habitació, "la de la Costura antigua, sita en la calle de la Iglesia,'
en los bajos de la que es de Carmen Monfort, o (en el seu lloc) 120 rls'
anuales sobre el haber designado, pagados por mitad entre el Ayun

tamiento y los fondos de Fábrica...". Poc degué durar en la comesa
del seu carree, car ja en els mesos de novembre i desembre de 1876
veiem actuar de bell nou Ramón Temprado.

No és la primera vegada que es parla de la casa de l'organista.
Sembla que en segles anteriors aquests pertanya al Comú i alhora

servia d'escola A.ixí es dedueix del testament atorgat per Clement

Calatayud, en qué s'esmenta "una cassa en la plaza mayor. Alinda
cori^ casa mia, cassa de la Villa que abita el organista, detrás calle

jón" (28). Al Protocol del mateix notari, any Í712, hi figura una
venda feta per Antoni Calatayud a favor de Francesc Calatayud de

(28) A.P.N. Morella. Prot. del not. forcallá, Francesc Sunyer, A. 1710-11
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"una casa en la Plaza Mayor frente a la Cruz. Alinda con casa del

comprador, por un lado; por otro, en la casa de la escuela de los

niños y delante, dicha Plaza...". S'hi refereix sens dubte, a la mateixa

de l'organista, la que no pot ser altra que la que després passa a ser

casa de l'aguatzil que encara llueix sobre la seua portada Pescut mes

antic de la Vila, provablement del s. xiv.

Torna, a la fi, a reincorporar-se des de gener de 1877 "llamado
por el Ayuntamiento anterior, José Sorolla, sujeto a las mismas con

diciones que se estipularon con Joaquín Segura". S'afiangá al seu

carree i veiem que en Sessió de la Junta de 1880 hi aconsegueix "para

lo sucesivo cuatro reales diarios de dotación i l'arranjament de la casa

habitació. Actúa també com a rector de la Banda Municipal. Així
en Programa d'actes del dia 10 de setembre de 1886, nit, figura l'ac-

tuació de la Banda de Música d'uniforme, dirigida per En Joseph So-

rolla "(el qual) ejecutó escogidas piezas..." (29).

Es reuneix en Sessió la Junta el 4 d'octubre de 1896, "...para ver

de buscar un organista, siendo así que el joven Santiago Sorolla (ter

cer de la dinastía), que venía desempeñando este cargo desde que

murió su padre... viene obligado a dejarlo por haber de marchar al

servicio militar. Divulgada esta noticia se presentó solicitando dicha

plaza D. José Bordas Galindo, Pbro., natural de esta Villa y actual

mente Coadjutor de la Cenia", a qui se li llegiren les obligacions i

els drets de l'organista sortit. Les acceptá, si bé va reclamar "se le

cediera la casa propia de la Junta de Fábrica sita en la Plaza de la

Iglesia". Acordá la Junta per al nou organista les bases que tot seguit

s'expressen (Dct. n." XIII).

Amb Mn. Josep Bordas Galindo, Mn. Josep, com se li deia afect-

tuosament, organista creiem de talla, tanquem la llista. El seu magis-

teri abraca el primer tere del nostre segle. Es traslladá a Sitges cap

al 1930.

Per fer la relació mes completa, podríem esmentar-hi tan sois dos

noms que per poc de temps desempenyaren el carree d'organista des

prés de Mossen Josep: el popular "tío mañico", el tio Mariá (seglar,

creiem del proper Aragó) i Mossen Batiste Aicart Sospedra, el qual

desempenyava el carree de Capellá de les M. M. Dominicanes de

Vila-real.

No creiem, malgrat linteres i esforcos esmercats en la comesa,

haver aconseguit un treball exhautiu i definitiu sobre un tema tan con-

cret. Confiem, quan En Vicent Ros i el seu cquip, un colp s'hagen

(29) Arx. Parroquial de Forcall. Llibre de la Contraria de Sant Víctor, Mr. Rela

ció de les Festes cel.lebrades el 1886 amb motiu del 2.° Centenari de la recepció

de les scues Despulles, fol. 336. Fon redactada per Mossen Ramón Brunyó.
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publicat la major part de les Monografies al voltant d'Orgues i Qrga-
nistes del País Valencia, mamprenguen la tasca d'elaborar un cstudi
comparatiu i de conjunt de la Música valenciana, que podrem apor

tar noves dades que ens ajudaran a enriquir la seua obra, ja des d'ara
esperada.

Josep Eixarch Fresno
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DOCUMENTS

A. 1556, agost, 28. Forcall.

Capítols signats entre els Jurats i Rector i el Mtre. de Cant, Geroni

Domingues.

«Capitols fets e fermats per y entre los honorables Jurp.ts del pnt.

lloch del forcall e lo vener. mossen jaume piulart, rector de dit loch,

de una, e lo honor, mre. de cant hieroni domingues, de part altra, en e

sobre la conductio que los dits jurats e rector fan al dit mestre.

Primo es estat pactat e concordat entre les sobredites parts que lo

dit mre. hieroni domingues se obligue, com ab los presents se obliga,

de mostrar de cantar cant pía, cant de orgue, contrapunt e a chichs

llegir y scriure a tots los preveres beneñciats de dita sglesia ab los

quals se comprenga mossen micolau dalp. preveré, e a tots los altres

qui volran dependre, vehins de dit lloch E. acó per rano de XXXXV

lliures e casa franca que los dits jurats son obligáis a donarli per

quiscun any. ítem es estat pactat que los dits jurats e rector sien ten-

guts e obligáis, com ab los pnts. se obliguen, de donar e pagar al dit

mre. hieroni per raho de un any quaranta cinch lliures, moneda real

de valencia e casa franca, les quals li prometen donar e pagar en tres

terces, co es quinze lliures de quatre en quatre mesos. ítem egiam

es estat pactat e concordat entre lo dit rector e jurats que lo dit rector

sia tengut e obligat de collectar los diñes deis qui dependran y en

acó los dits jurats aien de fer tot auxili e favor. Quibus quidem capi

tulis lectis et publicatis per not. infrascriptum et per nos dictas par

tes auditis et intellectis, nos dicte partes rattificamus et confirmamus

omnia et singula in predictis capitulis contenta et egiam promittimus...

Actum in loco forqualli, etc. Testes huius rei sunt magnif. anthonius

saura et gaspar franch, dicti loci forqualli vicini».

Arxiu P. N. Morella, Protocol en quart del not. de Forcall, Vicent

Onofre de la Tonda. A. 1556, fols. 179 y v.".

II

A. 1674, maig, 14. Forcall.

Redotació del Benifet de Sta. Ana peí Consell amb l'obligació per part
del Beneflciat, de tocar l'orgue i ensenyar cant, llegir i escriure.

«Los Justicia, Jurats y Consellers del Forcall, attendentes... Univer-

sitatem Forcalli, cum auctoritate tamen Rdmi. Offlcialis et Vicarii Ge-

neralis Rdmi. Episcopi Dertusensis, redotasse simplex Beneflcium per-

petuum ecclesiasticum in Ecclesia parrochial Forcalli sub invocatione
Ste. Anne per Dominicum Sancho Caragosa et Franciscam, illius uxo-

rem, quod tune obtinebat Vicentius Carbo et nunc vacat per obitum

Josephi Gil, prout constat instrumento redotationis per Melchiorem

de Roses q." notarium publicum Dertuse, die 3 novembris, anno 1648,

cuius tenoris sequens.

Nos Gabriel Rosello de la Torre, Thomas Fuster, clavarius, Michael
Joannes Fuster, juratus, Antonius Olsina, notarius, majordomus sive

mustacaf, Joannes Macaner, Antonius Miró, Joannes Segura, Blasius

Cátala, Onufrius Soriano et Vincentius Mesquita, omnes constiliarii...
Considerantes in parrochiali Ecclesia Forcalli, ad Dei honorem et divini
cultus augmentum, esse organum constructum cupientesque habere et

tenere perconam que, dum divina offlcia in dicta Ecclesia celebrentur

et celebrab'untur, dictum organum pulset et alia prout inferius dicitur
faciat, animadvertentes... quod nunc obtinet Vincentius Carbó, nunc

vero in oppido Matriti degens... nomine universitatis et de pecuniis
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propiis dicte universitatis cupientes illud redodtare et illud dicto órgano
uniré. Ideo ad laudem et gloriam...». Es retenen el dret de Patronat
uniré. Ideo et laudem et gloriam...». Se retienen el derecho de Patronato
«ab la obliga ció de presentar, sempre que vacare, un clergue o pre
veré que sia mestre y hábil de tocar orgue, en primer lloch si ni aura
de natural de la pnt. vila del Forcall, lo qual sempre ha preferit a
qualsevol altre que sia foraster y, haventni dos o mes de naturals sia
preferit lo mes pobre y virtuos, a coheguda de dits Justicia Jurats
y Consell; y, no haventni de filis de dita vila y ni haura de forasters
sia presentat lo que sera mes hábil y virtuos...; lo qual clergue tinga
obligacio se residir perconalment en dita Iglesia y tocar lo orgue de
aquella en totes les ocasions que se haura de menester enseñar de
cant a totes les percones de la pnt. vila aixi ecclesiastiques com lay-
quesy am mateix dir o fer dir y celebrar tres mises que cada un any
acostuma fer dir y celebrar la pnt. vila en la extraccio deis officials...».

En el fol. 260 v.", continúa: «...que lo benifet tinga obligacio de
ensenar de llegir y escriure, contar y de cant ais naturals y habitants
en dit lloch de franch y sens obligacio de haverli de donar cossa alguna
aixi lo dit lloch com los que dependran... aixi mateix ab obligacio de
cantar ab capella a les festivitats de dit lloch, que son- los dies de
pasques, día y octava del corpus, dies de Sta Anna, de St Alberto
Coníessor, St. Bncio, dia de Nadal, cap de any y demes festivitats ma-
jors de nra. Señora, si tmdra percona o percones que li ajuden per co
que la inclinado de molts de dit lloch es de cantar y ajudar al' mestre
de capella y que esta obligacio solament la tinga mentres li ajudaran...

Los Justicia, Jurats y Consell se hagen de quedar y reservar la
presentacio y Jus Patronat de dit Benifet... possant cartells aixi'en
lo pnt. lloch com en les ciutats y viles del pnt. Regne pera que es vinga
a oposicio y que feta... los Justicia, Jurats y Consell lo puguen pre
sentar al mes hábil y sufisient. Attenent que si en aquella se trobara
algún flll del poblé que en este concurrisquen les cualitats necessaries
se li puga presentar, aixi fent la oposicio com no fentla. Pretium cen-
sualis beneficialis quod vendimus ets 200 librarum ad rationem unius
cafficci frumenti pro centum libris».

A. P. N. Morella. Protocol en quart del not. de Forcall Llorens Badia
A. 1674, fols. 251 al 260 v.".

III

A. 1675, maig, 1, Forcall.

Contráete per a la construcció d'un orgue per a «lo coret vell».

«Nosaltres Miquel Geroni Ferrer y Miquel Joan Ripollés, Jurats
lo pnt. any del pnt. lloc del Forcall, de par una, y el Rvnt. P. Fray
Batiste Pujalt, religios del orde de Sant Domingo, conventual en lo
Convent de St. Matheu, de part altra. Gratis e per rano y causa del
orgue se ha de fer en la Iglesia del pnt. lloch per dit Pare Batiste, se
ha tractar enetre dites parts les coses e capitols seguents.

P." se ha pactat que lo dit Pe. fr. Batiste Pujalt haja de fer un orgue
en lo coret vell de dita Iglesia conforme y de la manera que lo que ha
fet en la vila de Ares, 50 es ab set registres a cada part y quatre
manges noves y cinc castellets a la cara i aixi mateix haja de fer un
secret a part pera posar un joch de dolsaines lo qual haja y tinga
obligado de donarlo fet dins de un any o catorce mesos contadors de
huy en avant y que estiga ab tota perfeccio y art. segons los orgues
que en la forma sobredita dehuen estar y es requereix, segons lo estil
y art que semblants obres requerixen.

Ittem es estat pactat entre dites parts que lo dit Pare Fray Batiste

Pujalt, preveré, religios del orde de Sant Domingo, al cap de un any
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contador del dia que aura acabat dit orgue, tinga obligació de vindre

al pnt. lloch y refinar dit orgue.

Ittem es pactat entre lo dit Pare Fray Batiste Pujalt, pre., religios,

naja y tinga obligació de posar tot alio que pera la fabrica de dit

orgue sera necessari gastar, exceptat lo que la Universitat del pnt.

lloch haura de donar, segons davall se dirá.

Ittem es pactat que dita Universitat naja de donar al Pare Fray

Batiste Pujalt... tota la fusta obrada que pera la fabricacio de dit

orgue se requerirá, exceptat lo que toque a flauteria y les manges.

Ittem es pactat que dita Universitat haja de donar tot lo ferro obrat

que pera dita fabrica sera menester y aixi mateix dita Universitat naja

de donar lo clavasó.

Ittem es pactat que dita Universitat haja de donar al dit Pare Fray

Batiste Pujalt tota la flauteria del orgue vell que al present ya en dita

Iglesia.

Ittem es pactat que dita Universitat haja y tinga obligació de donar

al retroscrit Fr. Batiste Pujalt, religios, per lo treball y consert de
fer dit orgue, Docentes vint y cinch Uiures reals de Valencia, co es,

trenta lliures de present y les restants Cent noranta cinch lliures, en

set pagues dins set anys, comensant lo dia de Pasqua del Esperit Sant

del any primer vinent 1676, trenta lliures = en consemblant dia del

any 1677, trenta lliures = en consemblant dia del any 1678, trenta lliu

res = en consemblant dia del any 1679, altres trenta lliures = en con

semblant dia del any 1680, altres trenta lliures y en consemblant dia

del any 1681, altres trenta lliures y en consemblant dia del any 1682,

quinze lliures, a compliment de dites 225 lliures».

Ittem et ultimo es pactat que la Universitat del pnt. lloch tinga

obligació de donar cassa al Pare Fray Batiste Pujalt, pre., religios,

pera la habitacio de aquell durant dita fabrica, un Hit pera dormir y
la llena necessaria pera son servici haura menester durant dita fabrica.

Les quals Capitulacions aixi los dits Jurats, en dits noms, com lo

dit Pare Fray Batiste Pujalt, pre. religios, prometen, pars parti, teñir

y complir sots pena de deu sous ab Exa... Pro quibus los dits Jurats

obliguen dictis nominibus tots los bens de dita Universitat, de quibus
ómnibus me requeriren a mi, infrascrit notari, que rebes acte publich

ad habendam memoriam in futurum, lo qual per mi, Llorens Badia,

notari, Escriva de dits Jurats, los ne fonch rebut modo predicto en lo

pnt. lloch de Forcall, los dia, mes y any dessus dits. Essent presents

per testimonis Don Gaspar Francisco de Miró, Mn. Joseph Pulí, Diaca

y Joseph Boix, notari...».

A. P. N. Morella. Protocol en quart del not. de Forcall, Llorens Badia.

A. 1675, fols. 124-125-126.

IV

A. 1678, maig, 4. Forcall.

Apoca signada peí P. Batiste Pujalt sobre algunes quantitas que li

entreguen els Jurats i la Universitat de Forcall.

«Sit ómnibus notum quod ego Pater Frater Baptista Pujalt, ordinis

et religionis Sti. Dominici, scienter et gratis confíteor et in veritate

recognosco vobis Juratis et Universitati predicti oppidi Forcalli, absen-

tibus, etc., quod dedistis et solvistis mihi egoque ex vobis habui et
recepi me omnimode voluntati realiter numerando nonaginta libras

moneta Vale., hoc ets, per manus Michaelis Ferrer, jurati clavarii in
anno MDCLXXV, triginta libras, et per manus Josephi Gil, clavarii
dicti oppidi in anno MDLXXVI fínienti in MDCLXXVII, sexaginta li-
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bras, les quals son a compte del preu de el orgue que en la Iglesia de

dit lloch fa et quia... Renuntiavit... Actum Forcalli... Testes: Josephus

Pulí, presbiter et Bartholomeus Querol, dierum minor, dicti oppidi
Forcalli habitatores».

A. P. N. Morella. Protocol del not. de Forcall Josep Boix A 1678,

fol. 101 v.".

A. 1686, novembre, 22. Forcall.

Apoca signada per Antoni Ferrer, jurat clavari de Forcall, de 21 lliures

rebudes de Mossen Francesc Blasco, Rector, darrera consignació feta

peí Bisbe per a l'obra de l'orgue.

«Sia a tots cossa clara y manifesta que jo, Antoni Ferrer, Jurat

clavari del pnt. lloch del Forcall lo any 1682 y flni en lo de 1683, en dit

nom confesse haver rebut de M." Francisco Blasco, pbre., Rector de

la Parrochial de dit lloch, y en dit nom altre deis marmessors de la

almoyna de M." Miquel Pedro, fundada en dit lloch, 21 lliures per la

consignado que feu lo Sr. Bisbe pera la fabrica del orgue de dita

Iglesia y son per lo dit any 1682 y ultima deis huyt anys de la consig

nació...».

A. P. N. Morella Protocol del not. de Forcall, Josep Boix. A. 1686.

fol. 116. v.°.

V

A. 1674, juliol, 19. Forcall.

Oposicions de l'any 1674, essent examinador el Mestre de Capella de

Barcelona, Lluís Vicent Gargallo.

«Los Justicia, Jurats y Consell del pnt. lloch del Forcall, requiriren

de mi, Llorens Badia, notari, una certificatoria, com a patrons del

benifet del orgue, (que) vaca per mort del Rvnt. Joseph Gil y per dita

redotat, foren fixats cartells en les viles de Vinaros, Castello de la

Plana y Morella y en lo pnt. lloch pera que tots los que vullguessen

oposarse a dit benifet, vinguessen pera sert dies a oposarse y, vengut

lo dia, se oposaren en la Iglesia del pnt. lloch del Forcall, el Ledo.

mossen Pere Real de la vila de Mirambell (Aragó), Vicent Cortés, es-

tudiant del pnt. lloch y Joseph Pulí, estudiant de la vila de Vinaros,

tots los quals foren examinats per Lluis Vicent Gargallo, mestre de

Capella de la ciutat de Barcelona, de orgue y cant, llegir, escriure y

contar y, examinats que foren, certifica dit mestre de Capella y digue a

dits Justicia, Jurats y Consell que moss. Pere Real era mereixedor

de 500 lliures, Vicent Cortés, de 300 y Joseph Pulí, de 600 lliures. Y los

Justicia, Jurats y Consell tots unánimes y concordes votaren que lo

dit benifet fos presentat a dit Joseph Pulí y, pera dic efecte, foren

ya fettes procura a Joseph Gil, mercader del Forcall».

A. P. N. Morella. Protocol del not. de Forcall, Llorens Badia. A. 1674,

fols. 308 v.° y 309.

VI

A. 1705, setembre, 24. Forcall.

Copia auténtica del resultat de les oposicions de 1674 per al magisteri

de l'orgue.

«Marcus Antonius Mijavila, juratus primus Forcalli, requisivit mihi,

Christophoro Badia, notario, copiam autentican! cuiusdam oposicionis

factae in villa Forcalli, armo 1674, Beneficii instituti in dicta Ecclesiae

Parrochiali ad effectus pulsandi organum et docendi pueros in villa

Forcalli. Per me, notarium, fuit abstracta... Muy Iltres. Srs.: Examina

dos los tres sugetos que han concurrido al examen, contados los hierros
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y aciertos, son en la forma siguiente. Antonio Cortés ha respondido
bien a dies cosas, medianamente a tres y mal a diez y ocho y en todo

lo que es de importancia para el magisterio, no ha hecho cabal el
desempeño. Mossen Pedro Real ha hecho bien once cosas, mediana
mente seis y mal, catorce. Joseph Pulí ha hecho bien doce cosas, me
dianamente ocho, mal once. En la theoria ha hecho exceso Joseph Pulí

y en todas las quatro partes primeras del examen; de lo qual saco
en consequencia, con parecer de los Srs. Rector, el Dr. Mossen Bar-

tholomé Sola, y el Sr. Dr. Mossen Visente Ferrer, que dicho Joseph

Pulí es merecedor (ahora da la calificación traducida en libras, que
consta ya en el Docto, n." V). Todos tres quedan habilitados y son

merecedores de este y otros puestos, especialmente Joseph Pulí y Mos

sen Pedro Real. Y este es mi sentir y, por tanto, lo firmo de mi mano...

Luis Vete. Gargallo. Testes, Dominicus Martín J. U. Dr., et Petrus
Albiol, Pbr., del Forcall».

A. P. N. Morella. Protocol del not. de Forcall Cristófor Badia

A. 1705, fols. 99 v." y 100.

VII

A. 1705, juny, 14. Forcall.

Deliberació del Justicia, Jurats i Consell sobre la forma de concedir
el Benifet, amb o sense oposició.

«De provisio del Magnif. Joseph Boix, Justicia de la pnt. Vila del

Forcall, de March Antonio Mijavila, jurat major, Juan Gil, jurat se-

gon, Grabiel Eixarch, jurat 3." y Pere Guaren, jurat 4.a, fonch convocat

Consell, more sólito, en la sala conciliar de aquella, en lo qual Consell

concurriren los consellers seguents: Joseph Boix, Justicia, March An-

toni Mijavila, Joan Gil, Grabiel Eixarch y Pere Guarch, Jurats, Juseph

Fullola, mustacaf, Vicent Mesquita, sindich, Antoni Ferrer, Ignacio Ca-

latayud, March Llop, Llorens Gil, Batiste Ferrer, Joan Mesquita y Ma

nuel Silvestre.

E fonch proposat per dit Magnif. Jurat major que lo benifet del
magisteri del orgue y cuydar deis chichs esta vacant per mort de

Mossen Joseph Pulí, pvre., y que la pnt. vila ha de deliberar y el Mag

nif. Consell el modo que se ha de teñir pera donar dit Benifet; si es

donara ais filis de la vila sens oposició o, (mediante) oposició uni
versal, posant cartells.

E fonch votat per dits Magnifs. Consellers per la major part de

aquells en que es done a oposició general dit benifet y que aquell se

done a la persona mes benemérita o a qui el consell determinara, feta
la oposició...».

A. P. N. Morella. Protocol en quart del not. de Forcall, Cristófor Ba-

día. A. 1705, fol. 77 v.°.

VIII

A. 1705, juliol, 30. Forcall.

Resultat de les oposicions per al magisteri de l'orgus i escola, cele-

brades els dies 5, 6 i 7 de juliol.

«Ad instantiam Marchi Antonii Mijavila, agricolae, jurati primi

pntis. villae Forcalli. Ego Christophorus Badía, notarius et scriba...

constitutus in aulam consiliariam eiusdem villae et abstraxi graduatio-

nem factam in dicta villa in opositionibus Magisterii illius arxhiva-

tam in Arxhivo dictae aulae conciliariae, quae est thenoris sequentis.

El Ledo. Pedro de Herrera y Monrreal, Pe., organista de la Parro

quial mayor de Morella, examinador que fue nombrado para la opo

sición y provisión del órgano y magisterio de escuela de la Villa del
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Forcall por los Magnü's. Justicia, Jurados y Consejo de dicha villa
haviendo examinado para dicho effecto al Ledo. Luis Pastor, al Ledo!
Feliciano Cortés, al Ledo. Andrés Sales en los días 5, 6 y 7 del presente
mes de julio de este año de 1705, atendiendo al dicho examen y habi
lidades de los tres arriba dichos opositores, para hacer relación dicho
examinador a dichos Magniís. Srs., y dize que pone en primero y único
lugar al Ledo. Luis Pastor en leer órgano y demás habilidades se han
hecho en dicha oposición; y a los demás, aunque han tañido de estu
diado, viento y versos, por haver faltado en lo más principal de dicha
oposició, com es composición, viento, a las veinte y quatro, por no
saber composición no les puedo graduar, sí sólo de tañedores, que en
esto de tañer de estudiado el Ledo. Cortés excedió al Ledo. Sales. Este

es su sentir según su conciencia y lo firma de su mano, oy dia siete
de julio de dicho ano 1705. Mossen Pedro de Herrera y MonrreaL,
examinador.

Et succesive abstraxi graduationem scribendi et calculandi sub his
verbis continuata: Magnifs. Srs.: Tocante a la letra y quentas de los
examinados, digo como Andrés Sales, juxta mi conciencia, escrive me
jor que ninguno de los otros; de contar no sabe. Luis pastor, tocante
a la letra de menudo, le pongo en primer grado; la de recio y la de

mediano son de modo más malas que la de menudo. Las quentas las
sacó bien. Feliciano Cortés no llega a Pastor en la letra de menudo,

en la de recio y mediano le iguala y en las quentas también le iguala,
lo, Joseph Lázaro, examinador...».

A. P. N. Morella. Protocol en quart del not. de Forcall Cristófor
Badia. A. 1705, fols. 70 y 71.

IX

A. 1705, juny, 14. Forcall.

Sessió del Consell per a determinar a qui es concedeix el Benifet. No
s'arriba a cap acord.

«Et succesive abstraxi aliam determinationem conciliariam prout

sequitur. Anno a nativitate Domini 1705, 12 juliol, de provisio del

Magnif. Batiste Ferrer, Llochtinent de Justicia, de Juseph Boix, Jus

ticia de la pnt. vila del Forcall, de March Antoni Mijavila, jurat major,

Juan Gil, Grabiel Eixarch y Pere Guarch, jurats, fonch convocat Con

sell, more sólito, en la sala conciliar de la pnt. vila, aon concurriren

los consellers seguents: Batiste Ferrer, Llochtinent, March Antoni Mi

javila, jurat en cap, Juan Gil, jurat 2.", Grabiel Eixarch, jurat 3." Pere

Guarch, jurat 4." Juseph Fulloia, mustacaf,... (el resto de la relación

figura en el Docto, n." VID fonch proposat per dit Magnif, Jurat en

cap que les oposicions del magisteri de orgue y escola de la pnt. vila

están concluides y que la graduacio deis oposants que ha fet lo exami

nador Pere Herrera, Pbro., mestre de la Vila de Morella es la que

llegira el escriva y la que feu Juseph Lázaro, examinador de contar y

escriure y, haventles llegides per mi lo not. infrascrit passa a votar el

Magnif. Consell sobre els opositors modo sequenti.

Batiste Ferrer, Llochtinent, fonch de vot y parer que es done el

magisteri a Lluis Pastor, el Magnif, March Antoni Mijavila, jurat en

cap, fonch de vot y parer es done el magisteri a Luis Pastor, per estar

graduat en primer lloch. Juan Gil, jurat 2.°, fonch de sentir es done el

magisteri a Feliciano Cortés. Vicent Mesquita, sindich fonch de vot y pa

rer es done el magisteri a la persona que esta graduada en primer lloch.

Rafael Penarroja fonch de vot y parer es donde el magisteri a Feliciano

Cortes. Juan Barbera fonch de vot y parer es donde a la persona que

esta graduada en primer lloch. Gabriel Eixarch, jurat 3.°, Llorens Gil,

March Llop y Manuel Silvestre no volgueren votar per no ser en vot se-
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cret, los quals demanaren vot secret pera votar y el Magnif. jurat en cap

havent encomensat a votar per lo Llochtinent, primer vot, prosegui en
vot alt, y havent informat al Dr. Ignacio Mesquita, Assesor ordinari

deis Magnifs. Srs. Jurats, la detencio del vot, fonch de sentir que su

puesto se havia encomensat a votar per los Magnifs. Llochtinent y

Jurat en cap en vot alt, havia de proseguir tot lo consell a vot alt en

la mateixa forma. Juseph Fullola, mustasaf, Pere Guarch, jurat 4.°, Ig

nacio Calatayud, no votaren per ser parents en tercer grau de Feliciano

Cortes, opositor al magisteri. E lo dit Magnif. Batiste Ferrer, Lloch

tinent desús dit, mana ais dits Grabiel Eixarch, jurat 3.", Llorens Gil,

March Llop y Manuel Silvestre que, en pena de 50 lliures voten sobre

la proposta feta per dit Magnif. jurat en cap, els quals respongueren

que el no votar es per no ser vot secret y per no estar lo consell

complet. Badia, not.».

A. P. N. Morella, Protocol en quart de Cristófor Badia, notari del

Forcall. A. 1705, fols. 78 a 80 v.".

X

A. 1705, setembre, 2.

Declarado jurada de dos ve'ins d'haver vist posats els cartells en la

vila per a l'oposició al magisteri d'orgue i escola.

«Constituit personalment davant la presencia de mi, lo not. Cris

tóbal Badia, Luis Pastor, mestre actual de orgue, de la vila de Bena-

sal..., me requiri que pera la prova y conservado del dret que te en

la oposicio que feu del magisteri de orgue de la pnt. vila, necesita de

una autentica fe de dos vehins de la pnt. vila que diguen haver vist

cartell en la pnt. vila pera la oposicio de dit magisteri. E com estigue-

sen presents Gaspar Caro, Apotecari, y Félix Ferrer, estudiant..., mi-

jansant jurament per aquells a ntre. Sr. Deu, verbo los dos junts di-

gueren que han vist en la plaga de la pnt. vila davall deis porches de

aquella en un pilar ñxat un cartell que se havia possat de orde del

Consell, segons teñen entes, en lo qual se convocaba a qualsevol per

sona a oposicio pera el magisteri de la pnt. vila de orgue y de chichs

y que lo han llegit y que luego que estigue la oposicio, el esgarraren

per no ser menester y tragueren del puesto no saben qui y acó es lo

que poden dir y lo que saben y han vist; v estigue en lo puesto mes

de huit dies o doche, poch mes o menys. (Firmas de los declarantes.)

Testimonis., March Antoni Camañes y de Pedro, ciutada, y Juseph

Ferrer, estudiant, tots del Forcall».

A. P. N. Morella. Protocol en quart de Cristófor Badia, not del

Forcall. A. 1705, fol. 91 v.".

XI

A. 1798, marc, 19. Forcall.

Mossen Josep Guarch Prats pren possessió del Benifet d'organista.

«...siendo como las cuatro horas y media de la tarde, ante la puerta

de la Iglesia Parroquial... y por ante mí, el infrascrito escrivano y tes

tigos, Mn. Joseph Guarch, clérigo de primera tonsura, morador en

ella, Maestro de primeras Letras y organista, requirió personalmente al

Rdo. Mn. Joseph Brusca, Retor actual... para que en virtud de las Le

tras de colación y Provisión que le presentava, dadas y firmadas por

el M. Iltre. Sr. Dr. D. Jayme Segarra, Provisor oficial y Vicario Gral.

de aquella Curia de Tortosa, a los seis dias de los corrientes mes y

año... le pusiesse en la posesión corporal y actual... de los tres Bene

ficios simples, perpetuos y eclesiásticos fundados... el uno por Isabel
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Castell, el otro por Francisca, muger de Sancho Zaragoza, ambos bajo

la invocación de Sta. Anna, y el otro por Jayme Gasulla y Úrsula, su

muger, en el altar y bajo la invocación de la Virgen María, unidos entre

sí por Real Decreto de supresión y unión de Beneficios de este Obis
pado del año 1772, vacantes el primero, por mossen Joseph Boix, el

segundo por Mn. Vicente Palos y el tercero por muerte de Mn. Thomás

Omedes...».

A. P. N. Morella. Protocol en foli deis notaris de Forcall Francesc i

Joaquim Roda, not. del Forcall. A. 1798-1799, fol 53 v.".

XII

A. 1799, juliol. Forcall.

Arranjament i millora de l'orgue.

«Se compuso el órgano de esta Iglesia por todo el mes de julio y,

con hacer el gasto al Maestros dos días cada uno de los Recientes de

este Clero y otras personas piadosas de esta Parroquia, importó el

remiendo ochenta libras con el baxoncito nuevo se añadió. El Maestro

fue Antonio Torud, del campo de Carañena».

A. Parroquial. Forcall. Llibre de Fábrica de l'Església..., des d'octu-

bre de 1764. Figura l'anterior partida en el Descárrec deis Comptes de

1805.

XIII

A. 1896, octubre, 4. Forcall.

Bases del Contráete signat per la Junta de Fábrica de l'Església i Mn.

Joseph Bordas Galindo, organista.

«Reunida la Junta en el dia antes dicho, de común asentimiento

acordó para el organista las bases que a continuación se espresan.

1." Que el solicitante viene obligado a tañer el órgano todos los do

mingos y fiestas del año así como también siempre que el Sr. Cura

lo crea conveniente, siempre que la fiesta o función de Iglesia no vaya

a cuenta de persona o Corporación particular. 2." A tener amaestrados

dos niños en música para solemnizar las funciones de Iglesia, cuando

convenga; y además a enseñar de piano u órgano a un hijo de la po

blación que sea pobre, que lo será señalado por la Junta o por el Sr.

Cura, en sombre de la Junta. 3.;[ Como a tal organista y por las obli

gaciones que preceden se le dará una peseta diaria que el mismo co

brará cada trimestre entre el Culto, que le dará 32, 75 ptas., fondos de

Fábrica, 42 ptas. y fondos municipales, que le darán 16,50; total cada

trimestre recibirá 91, 25 ptas. Además se le cede el usufructo de la

casa, propiedad del fondo de Fábrica, sita en la Plaza de la Iglesia,

con obligación de arreglársela como si fuese propia. 4." Como es sacer

dote el solicitante, este compromiso se contrahe por todo el tiempo que

el Sr. Obispo estime conveniente». (Apareixen al peu del document onze

firmes i acaba:) «Tomó posesió el dia 12 de diciembre de mil ocho

cientos noventa y seis».

A. Parroquial. Forcall. Llibre de Cuite i Fábrica de la Parroquia de

Forcall, des d'octubre de 1846.
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Orgue actual de la parroquia de Forcall
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