TEMATICA HISTÓRICA, SOCIAL I DE COSTUMS

Campanes i toes propis a les esglésies
parroquials de la Terra Alta
Eugeni Valencia i Leonardo
Jaume Escudé i Monfort

Introducció
En aquest treball , les principals protagonistes són les campanes ; les campanes , pero, de
les esglésies parroquials de tots els pobles de la
nostra comarca.
El treball esta estructurat en diferents apartats : una breu introducció historica de les campanes, els seus noms i les inscripcions que
tenen gravades, tocs concrets de cada poble, i
anecdotes (referencies) historiques.
Encara que no ho sembli , les campanes,
són part de la historia real deis pobles , de les
seves gents i del moment polític que els hi ha
tocat viure. Hom podra convenir, per exemple,
que hi ha un aban s i un després de la transició
democratica a partir del 1975.
Per acabar es podria recordar a tothom
aquell acudit referit a les campanes i que ens
afecta directament a tots sense excepcions:
" Com una mare que estima els seus fills,
esta riallera quan els seus estan de festa,
esta trista quan se li moren ,
i, els acompanya tota la vida, senyalant les hores».

Arnes
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L'Església Parroquial d'Arnes esta dedicada a santa Magdalena. El campanar és de torres
de base quadrada.
Abans de la Guerra Civil hi havia 4 campanes, avui només n'hi ha una. Durant aquesta
guerra les van tirar al terra per enviar-les a les
foneries. Una d'elles que datava del 1712, en
tocar en terra es va badar i, acabat el conflicte la
van localitzar a Vall-de-roures i la van tornar a
col ·locar. Degut a que estava badada de la caiguda, al 1995, es va refondre i se'n va fer una de
nova, la SANTA BARBARA, que ja era el seu
nom primitiu.

" ESTA ES*IESUS*MARIA*JOSEPH*SAN
IAIME*SANTA BARBARA *ORATE PRONOBIS
ANNO * 1712* LA VOZ * DEL * ANGEL * DE *ENAL TOS VENA * AVE MARIA *GRACIA *PLENA *». I a la base inferior de la campana:
" LOS ARCOS *MEFZI ».
Esta orientada al sud-est.
SANTA BARBARA, és la campana actual.
Pesa 650 kg . Refosa a I'any 1995.

Campana i inseripció:
SANTA BARBARA. És la campana que es
fa referencia a dalt. L'original tenia una inscripció en lIatí:

Toes:
Oració: Actualment no se'n fa.
Missa ordinaria i festiva: No hi ha diferenciació entre aquestes misses. Aproximadament

Església parroquial d'Arnes.

BUTLLETí NÚM . 30 DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA (664)

TEMÁTICA HISTÓRICA, SOCIAL I DE COSTUMS
REFOSA

Campanes Església Parroquial i inscripcions:
1. MICAELA. En direcció al Sud del poble.
Pesa uns 200 kg.

L' ANY 1.995

PEL POBLE D' ARNES

(cara dinlre)
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DONADA A LA PARROQUIA
POR EL
MAGNIFICO AYU TAM IE TO
SEGUN ACUERDO DEL
13 AGOSTO DE 1.96 1

~
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50 campanades consecutives i al final , 1, 2 o 3
campanades més pausades segons es tracti del
1r, 2n , 3r. .. , toc o
Difunts: Unes 50 campanades consecutives relativament pausades. Al final 1, 2 o 3
campanades segons si és el 1r, 2n , 3r toc ,
pausadament.
Processons deis dies solemnes: Corpus,
Festes Majors, etc.: 1 i 2 cops de campana, no
del tot seguits (entre la 1a i la 2a tocada) . Mentre
dura la processó.
Incendi , generala ... : Avui dia ja no es toca.
Seria la campana existent amb repic rapid, més
del normal , i durant bastant rato. La megafonia
fa aquesta funció de moment.
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2. NTRA. SRA. DEL PORTAL. És la més
petita de les 2 campanes que hi han , orientada
direcció al sud-est. Pesa uns 80 kg.

Batea
L'Església Parroquial de Batea esta dedicada a sant Miquel , en un comenc;ament, pero,
estava dedicada a la Mare de Déu .
Abans de la Guerra Civil hi havia 4 campanes, i una altra per cridar a la catequesi a tots els
nens i nenes del poble, aquesta estava situada
a la dreta mirant la fac;ana de front.
Durant la Guerra Civil les varen treure i les
trencaren per fondre-Ies . En acabada la guerra
hi havia una campana suplementaria, que en
realitat era un disc i es toca va amb un mall.
Batea a part de l'Església Parroquial , té
també l'Església del Portal , aquesta també es
relacionara ·al final.
Pel que fa al campanar de l'Església de Sant
Miquel , val a dir que té forma de torre vuitavat,
molt ben decorat i coronat per una balustrada.
De les 8 finestres preparades per tenir campanes, avui en dia solament n'hi ha 2 d'ocupades.
Referent a l'Església del Portal , el seu campanar és del tipus d'espadanya, amb una finestra ocupada per una campana.
Església parroquial de Batea.
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REGALO DE LOS SRES.
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Campana Església del Portal i inscripció:
MAR IA DEL PORTAL. És una campana
molt petita, fa uns 35 kg . Situada a la finestra del
campanar d'espadanya. Esta orientada al sudoest.
NOMINE APPELATIA
MARIA DEL PORTAL

Església del Portal. Batea .

Creu formada
per es/e/s
J===~=~

ANNO

MCMXLV I
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BATEAE M. CONSlLll SU MPTlB US
FA BRlCATA HAEQ CAM PANA
IN LAUDEM SANCTE PATRONAE
BENEDIC ITUR ET IN HAC lNSTAURATUR
CAPELLA COLOCATA
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Toes :
Missa ordinaria i diumenges: Es fan 2' de
repic en la campana gran , cada 30'. 15' i 00'.
Misses solemnes , Festes Majors, etc .: Es
voltegen les 2 campanes alhora (el s voltejos són
simbolics, ja que a I'estar electrificades sol giren
la meitat. Cada 30', 15' i 00'. A vegades 1 volteig
sol segons quines festes assenyalades són.
Difunts: Es diferencia home i dona. Si és
home 3 repics amb les 2 campanes , cada 30' ,
15' i 00'. Si és dona 2 repics, amb les 2 campanes, cada 30', 15' i 00'.
Enterraments: No hi toc específic, es fa
servir el de difunts.

30

'"

~~

Batejos: Es toca la petita un ratet, uns 50 o
60 tocs , pero una veg ada s'ha acabat el bateig.
Nadal , Diumenge de Pasqua, Sant Miquel :
Es voltegen les 2 campan es alhora. Cada 30',
15' i 00'.
Casaments: Es fan els 3 tocs normals de les
misses festives . La cadencia igual que els anterior tocs .
Incendi, generala, etc.: Es toca la campana
gran molt rato i segu it .
Romeria a Pinyeres: Es tocaran/voltejaran
les 2 campanes , fins que se surti del poble , a
I'arribada no es toca .
Processó a I'ermita de Sant Joan Baptista:
Es fa toc de Festa Major mentre es va a I'ermita.
Missa diaria: Se celebra cada dia a l'Església
del Portal, es fan uns 40 tocs, cada 30', 15' i 00'.

Bot
L'Església Parroquial esta dedicada a sant
Blai.
Abans de la Guerra Civil hi havien 4 campanes, durant aquesta es varen prendre per fon dre-Ies. Amb anterioritat al conflicte el nom de
les campan es era:
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1. BARBARA, allloc que avui ocupa Nª. Sª.
PURIFICACiÓN.
2. SORDA, al lIoc avui desocupat (mirant
Horta) .
Els primers anys després de la guerra es
feia servir en lIoc de campana un tro9 de ra'll de
tren , que encara avui en dia continua instal ·lat.
Té un campanar de torre quadrada.
Campanes i inseripcions:
1. NUESTRA SEÑORA DE LAASUNCIÓN .
Pesa uns 750 kg i esta col ·locada mirant la pla9a
de l'Església, aquesta campana també és coneguda per "La principal". El batall esta construH
de fibra de vid re , degut a que queia molt.
AÑO DEL SEÑOR MCMXLV
PURJFICAC IÓN DE NUESTRA SEÑORA
BOT
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2. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO . És
més petita que I'anterior, esta en direcció a la
Fontcalda. Pesa uns 200 kg .
NTRA . SRA. DEL ROSA RI O
BOT
A L A MEMORLA DE FAB IANA RULLO SABATÉ

AÑO M A Rl ANO 1.954
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SILLA ( VALENCLA )
________________________________

Església Parroqui al de Bot.

~z

de comen9ar) .
Missasolemne, Festes Majors, Corpus, etc .:
Volteig de les 2 campanes 3 vegades durant 5',
cada 30', 15' i l ' respectivament.
Processons, Romeries , etc.: Volteig de campanes mentre dura la processó per dins del
poble (van les 2 alhora) .
Difunts: No es diferencia entre home i dona.
Es fan 2 tocs en campana grossa, una en la
petita unes 30 vegades ; cada 30', 15' i 1'.
Casaments: Volteig i repic de campanes ,
als 30', 15' i l ' abans de comen9ar la Missa. El
1r toc és I'avís, el 2n toc arriba el nuvi , al 3r toc
arriba la núvia.
Generala, incendi , etc.: Es toca una campana amb repic molt rapid i seguit, es fa sense
parar.
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Caseres
Toes:
Missa diaria: Repic de 2 campanes , 50 toes
per campana una sola vegada.
Missa diumenges i festius: Igual que la
missa diaria pero 3 vegades (als 30' , 15' i abans

Amb anterioritat a la Guerra Civil hi havien 2
campan es grans i 1 de petita. Durant el conflicte
les campanes es varen baixar per portar-les a la
fundició. L'església també va patir els estralls de
la guerra, quedant molt malmesa. Va ser re -
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constru"lda a partir de I'any 1938, tal com diu a
I'inscripció que hi ha a la faºana.
L'Església Parroquial esta dedicada a santa
Magdalena. El petit campanar té forma de torre
rectangular, encara que té 6 finestres , solament
hi ha (actualment) una campana.
Com a curiositat cal dir, que a dalt del
campanar a una de les finestres encara hi queda
una llanta de camió i una barra de ferro , que
tenien la fi nalitat de campana, fins que a I'any
1940 no es va posar I'actual.
Campana i inseripció:
ANA -MARIA-CASIMIRA . Pesa 200 kg .
Aquests noms corresponen a la seva padrina
Anna Maria i, la seva mare Casimira. Orientada
al nord , direcció a la Placeta.
A A-MARlA-CAS IMfR A
BENDECIDA POR RV DO. EN RlQUE FORNÓS
PADRfNADA POR SERAFÍN Y ANITA TARR AGÓ PUJOL
CASERAS 1.940

Imatge de
Santa
Magda lena
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Església Parroquial de Caseres .
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FUNDIDA PO R M. MESTRES . BARCELONA
L -________________________________

Toes:
Diumenges normals i dissabtes: 3 tocs per
anar a missa; 1 cada quart d'hora. Abans quan
hi havia 3 campanes es tocaya amb la més
grossa.
Missa diaria: Es fa un toc sol. Abans quan hi
havia les 3 campan es es toca va amb la petita.
Processons de dies solemnes: Corpus, Festes Majors , etc.: Es toca la campana, mentre
dura la processó.
Casaments, batejos, etc.: Els tocs són igual
que els diumenges ordinaris.
Difunts: 3 campanades seguides a intervals
de temps just.
Generala, ineendi, etc.: Es toca la campana
seguida tota I'estona i sense parar, així la gent
sap que passa alguna cosa.

Corbera d'Ebre
Corbera d'Ebre té dos esglésies, la vella
situada a la Montera i destru'ida durant la Batalla
de l'Ebre, i que ara sembla que hi ha projectes
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per restaurar-la i, la nova situada molt a la vora
de la carretera, prop de I'ajuntament. Les dos
esglésies estaven dedicades a sant Pere.
Pel que fa a I'església vella (la de la Montera) ,
el Sr. Francesc Esteve i Giralt (veí de Corbera,
més conegut per Ca Pelel) , recorda que hi havia
3 campanes , que la gent les anomenaven així:
• La campana de Ventar (tenia molt bon so
i repic) , era la més petita de les 3 que hi havia.
• La campana Senyalera (estava a la Capelleta) era per a resar el rosari.
• La campana més Grossa, per fer la resta
d'actes i tocs corresponents.
Durant la Guerra Civil es van tirar, per fondre-Ies, i després durant un cert temps es feien
servir 2 projectils buits per fer els tocs . Un deis
senyors encarregats de tocar era Joaquim Julia
(de Casa Pino) .
El campanar d'aquesta església caiguda
era de torre quadrangular i 3 cossos .
L'església nova va construir-se després de
la guerra i és de tipus basilical, amb atri i un petit
campanar de torre , amb 4 finestres, 2 d'elles
ocupades per campanes .
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Campanes i inseripcions:
1. SANT PERE. Direcció mirant a les Camposines , pesa 150 kg .

2. SANTA MADRONA. En direcció
serra de Cavalls. Pesa 100 kg .

a la

SANTA MADRONA
ROGAD POR OSOTROS
CON LAS AS ISTENC IA DE AUTO RIDADES Y PUEBLO
FUE BENDEC lDA EL DIA 15 DE MARZO DE 1.965
FIESTA DE SANTA MADRO A .

SAN PEDRO APOSTOL ROGAD POR NOSOTROS
EL ESFUERZO Y SACRI FICIO DE LOS FELIGRESES
DE LA PARROQUIA DE CORBERA DE EB RO (TARRAGONA)
HIZO POSTBLE LA CONSTRUCC ION DEL CAMPANARIO Y LA
REALIDAD DE ESTA CAMPANA
INAUGURÓ EL CAM PA NARIO EL SR.
OB I PO DE LA DIOCESI DE TORTOSA
EL 24-I V- I .964 , BE DUO LA CAMPANA EL
SR. CU RA L 25 -X-64

(parr da vanlera)

Crisl Crucifical
IlIIarge de
Sanr Pere

FUNDICIÓN
DE
SALVADOR MON CLÚS
CIINDUSTIUA, 27
VALENC IA

(pan daval1lera )

Crisr Crucificar
FUNDICIÓN
DE
SALVADOR MONCLÚS
C/TNDUSTRI A , 27
VALENCIA
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Església Parroquial vella a la Montera. Corbera d'Ebre .

Toes:
Missa ordinaria i festiva: 1r toc , 2n toc, 3r
toc , cada 15'; en la petita el 3r toc i cada toc un
copo Al 2n toc es fan 2 campanades , al 3r toc ja
comenc;a la missa.

Església Parroqu ial actual de Corbera d'Ebre .
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Missa solemne: Festes Majors, Romeria,
etc. Per Festes Majors es venten les dos campanes alhora a les 13 hores. Les festes assenyalades són Sant Pere i Festes d'Agost (Majors) .
A les processons es venten les dos campanes alhora mentre duren aquestes.
El dia de la Romeria es venten a la marxada
i a I'arribada (mentre són dintre del poble o ja
molt prop) . El Dissabte Sant (Pasqua de Resu recc ió) es venten les dos campanes com si fos
Festa Major.
Nadal, casaments, batejos, etc. : Igual que com
si es tractés d'una missa normal festiva (diumenge).
Difunts: Amb les dos campan es 3 tocs/3
repics. Es diferencia I'home i la dona. Per I'home
es fan 3 tocs o repics (matí, migdia i nit). Per
anunciar la dona es fan 2 vegades 2 repics
(matí, tarda , nit) .
Enterrament: Al 1 r repic amb les dos campanes (senyal de morts), els altres 2 repics són
normals i amb una campana sola.
Foc, perill , generala, etc.: Amb una sola
campana (la grossa), es venta més rato i més
rapid del normal.
Curiositats: A Santa Agueda , el dia 4 de
febrer, les dones venten les campanes (les dos) ,
un bon rato, tot seguit i sense intervals; resant
l'Angelus i un Pare Nostre.

Campanes i inscripcions:
1. MARIA DE LA ASUNCiÓN . Pesa 1000
kg . La seva nota musical és Mi. Esta orientada
a I'oest (direcció al carrer d'Horta) .
EL 3 DE ABR IL DE 1.938
FUE LIB ERADA POR LAS
FUERZAS DE NUESTRO
I VICTO CAUD ILLO AL
MANDO DEL ILUSTRE
GENERAL GARC LA V LIÑO
GANDESA
MAR IA
DELA
ASUNCIÓN
_

(pa r, dapan/era)

Vn crucifix

~c:
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FUND ICIÓ DE CAMPANAS
ROSES HNOS.
SILLA ( VALENCIA )
L -_ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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2. VIRGEN DE LA FONTCALDA. Pesa 500
kg . La seva nota musical és Sol. Esta orientada
al nord (de cara al carrer Major) .

Gandesa
L'Església Parroquial de Gandesa esta dedicada a l'Assumpció de la Mare de Déu.
Abans de la Guerra Civil hi havien 4 campanes, com ara, pero les varen baixar (tirant-Ies)
per fondre-Ies i fer material bél·lic. Com anécdota, puc dir que els incontrolats varen fer un munt
de sarments i rames, i així al tirar-les caurien
damunt del munt i no es trencarien. Pero , com a
mínim una de les campan es va tocar a la cornisa
del campanar, rio va caure damunt del munt i es
va trencar en tocar al terra . Avu i en dia encara es
pot apreciar aquest fet si mirem la cornisa esmentada, ja que encara esta trencada, tal i com
va quedar des d'aquell dia.
En acabar el confl icte es van col -locar 4
campanes noves.
El campanar és de base quadrada, cossos
superior amb angles arrodonits i ornats amb
ressalts verticals , i acabat amb una elegant
torrella ... Aquest últim cos té una balconada des
d'on es contempla una espléndida vista de tot el
poble i part del seu terme.
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Església Parroq uial de Gandesa.
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VIRGEN DE LA FONTCALDA
1.942

(part davantera)
Un crucifix
Escut anterior
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3. SANTA ANA. Pesa 200 kg. La seva nota
musical es Do. Esta orientada a I'est (direcció a
I'ajuntament).
SANTA
ANA

GANDESA AÑO 1.942

(part davantera)
Un crucifix
..-,~_Escut

~======\

~

anterior

regim

FUNDICI N
DE
CAMPANAS
ROSES HNOS.
SILLA (VALENCIA)
______________________________
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4. MARIA DE LA NATIVIDAD. Pesa 60 kg.
La seva nota musical és Si. És la més petita de
totes les campanes. Esta orientada al sud (direcció a Puig Cavaller).
MARIA DE LA NATIVIDAD
GANDESA AÑO l.942

(part davantera)
Un crucifix

FUNDICIÓN
DE
CAMPANAS
ROSES HNOS.
SILLA (VALENCIA)
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Toes:
Missa diumenges i dies ordinaris: Les dos
campanes juntes a la vegada durant 2', als 30',
15' i l' abans de comen(far la missa.
Dissabtes a la tarda: Volteig de les dos
campanes més petites durant 3', mitja hora, toc
i volteig; al quart, toc; a I'hora en punt el darrer
avís. Els dissabtes es fa volteig per aquell acudit
de: «No hay sábado sin son» (no hi dissabte
sense so).
Festes Majors, dies solemnes, Immaculada, Nadal, Pasqua ... : A les Festes Majors el dia
abans es fan 3 voltejos amb les 4 campanes
alhora durant 5', la 1a vegada; 5' la 2a vegada;
5' la 3a vegada. Es descansa 2' a cada volteig i
es fa sempre a 1'1 del migdia.
A les misses d'aquests dies solemnes es
fan 3 voltejos (a 30', 15' i en punt) per a indicar
el comen(fament de la missa.
A les processons es toquen totes les campanesalhora i mentre dura aquesta.
Casaments: Es fa volteig de les 2 campanes
més petites a 30', 15' i en punt. La darrera
tocada coincideix amb I'entrada de la núvia a
I'església .
Batejos: No es fa cap tocada en concret. És
el mateix de la missa deis diumenges.
Romeria: Es toquen totes les campanes a
les 6 h 30', a les 6 h 45' i a les 7 h, fins que
comen(fa la romeria. Mentre dura la processó es
toquen totes sense parar (durant uns 30'). També 9 dies abans d'anar a la Fontcalda i 9 dies
abans de les Festes Majors es toca a Novena,
es fan 3 tocs cada dia.
Missa pastoral: Es toquen igual que els dies
de Festes Majors i altres festes solemnes.
Angelus: Es fan 3 tocs seguits pero separats per un marge de 2' un de I'altre, temps que
es creu suficient per a resar un Ave Maria.
Després seguides 7 campanades de la mitjana.
Novenes: Igual que en els casaments, toquen les 2 petites, pero per la tarda.
Dijous/Divendres Sants: No hi ha tocs per a
res, ni difunts, ni casaments, ni res de res.
Enterraments: El 1r toc les 3 campanes
durant 3', aquest toc coincideix amb el1 r senyal,
el 2n amb el 2n senyal, el 3r amb el 3r senyal.
Defunció: Es fa amb 3 campanes (la més
petita no) que toquen durant 3' amb pausa. En
acabar els tocs anterior si és home 3 tocs amb
les 3 campanes a la vegada i si es dona 2 tocs
amb les 3 campanes a la vegada.
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Perill, incendi, generala ... : Totes les campanes toquen alhora molt rapid per cridar I'atenció. Sense temps concret.
«Rebañito»: Els diumenges de tot I'hivern, a
les 16.00 hores, la campana petita crida als més
petits i se'ls ensenya a resar.
Referimcies históriques relacionades amb les
campanes gandesanes:
1. Durant la 1a Guerra Carlina (tothom sap
la importancia que va tenir la resistencia de
Gandesa, que va suposar que fos assetjada 7
vegades) les campanes també van tenir la seva
part en la defensa del poble, així lIegim:
«L'altre factor defensiu era el campanar,
excel·lent torre de guaita des de la qual es veuen
tots els contorns.
»Mentre va durar la guerra, hi hagué sempre una guardia formada per un sergent i quatre
voluntaris. Segons els toes de campana que
donaven, els ve"ins sabien que s'apropava I'enemico Avisaven també si passava de lIarg i el camí
que emprenia.
»Durant els setges, 1 campanada volia dir
que arribava pels aires un projectil de canó; 2
campanades indicaven una granada explosiva.
Si no explotava, l'Ajuntament donava una pesseta a qui la recollia (amb metxa apagada,
naturalment) i la lIiurava als milicians, que la
reexpedien ... ». (BLADÉ I DESUMVILA, Artur: Els
setges de Gandesa i del castell de Móra d'Ebre;
Episodis de la historia; núm. 143; p. 34 i 35).
2. El dia de Corpus (bastant aban s de la
Guerra Civil), va pujar el campaner a voltejarles. Aquell dia hi havia tronada. EII (el campaner)
va veure caure un lIamp al campanar, es va
espantar molt i baixa tot rapid a baix, i quan hi era
se'n va adonar que li faltava el bra9. Li havia
arrencat el mateix lIamp. Sortosament va poder
salvar-se per contar-ho. (Informació facilitada
per Mn. Redento Con esa Cardó).
3. L'any 1976, per Festes Majors es van
electrificar les campanes del poble. L'operació
va dur-Ia a terme la Indústria Monclús de Valencia, especialitzada en aquestes qüestions.
El pressupost era de 325.785 ptes.; a part
els jornals i manutenció deis muntadors, auxiliars, paletes, ferrers, electricistes, etc.
El batlle era Jaume Ruiz i Te rrats , i ell i lá
seva Sra. Josefina Félez de Ruiz, varen apadrinar la inauguració, polsant els botons que feien
anar I'automatisme de les campanes. Era rector
del poble Mn. Miquel Romero. (Informació faci-
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litada per Mn. Redento Con esa Cardó).
4. Dita referent a les campanes:
«Com una mare que estima els seus fills,
esta riallera quan els seus estan de festa,
esta trista quan se li moren,
i, els acompanya tota la vida, senyalant les hores».
(Informació facilitada per Mn. Redento
Con esa Cardó).

Horta de Sant Joan
L'Església Parroquial esta dedicada a sant
Joan Baptista.
Té un campanar d'espadanya, és a dir, hi ha
una sola paret on estan obertes les finestres per
col·locar-hi les campanes.
Durant la Guerra Civil, les campanes existents aleshores, foren tirades al terra, per fondre-Ies, a excepció de la més petita, que servia
per tocar les hores i que encara hi és avui.
Aquestes campanes no es voltegen, només
es repiquen.
El campanar en qüestió té 6 finestres; al 1r
pis hi ha 3 finestres grans, al 2n 2 finestres
mitjanes i, al 3r 1 sola i més petita. Hi han
ocupades 2 finestres grans i 1 de les mitjanes.
Campanes i inscripcions:
1. MARIA DELS ANGELS. Pesa 600 kg, és
la més petita del 1r pis (mirant des de la pla9a)
a la dreta.
HORTAASU
IGLESIA
MARIA DE LOS
ANGELES
~

AÑ01.94í~
\

\
/~

Escut Espanya
regim anterior
lmatge Mare de

~/====
+--=-=-= =\-1-- déu deis Angels

~

""

FUNDICION
Ul
DE CAMPANAS
~
ROSES Hnos.
''!
SILLA
~
VALENCIA
'¡'"¡¡
~------------------------------~~

2. MARIA DELS ANGELS. És la més gran,
esta a la finestra del mig del1 r pis. Pesa 700 kg.
Esta esquerdada. Les mateixes inscripcions
que I'anterior campana.
3. No se sapo És la més petita de les 3 i no
esta operativa. Esta a la finestra esquerra del2n
pis (sempre mirant des de la pla9a a I'església).
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Toes:
Oració: 3 tocs seguits amb la petita, 2 amb
la grossa més pausats i 3 finals amb la mateixa
grossa més seguits.
Missa ordinaria i dies feiners: 1 sola campana, la petita, 3 tocad es (als 30', 15', 00' de la
missa) , finalitza el toc amb la grossa en 1, 2, 3
campanades segons el toc que sigui.
Missa Major odia festiu (diumenges normals) , Nadal , batejos , etc.: Comenya amb 3
repics de petita, uns 50 repics en les 2 campanes juntes. Després la senyal de 1r, 2n o 3r repic,
acaba amb 1, 2, 3 campanades amb la grossa.
Missa solemne i romeria : 3 repics normals
amb les 3 campan es (senyal de festiu) igual que
els diumenges. Després del 3r repic continuen
allargant el senyal de toc festiu , fins que se sent
des de la població.
Difunts: Per I'home 3 tocs amb les 2 campanes alhora, continua el toc : 2 amb la petita i, 2
amb grossa (pausadament) , unes 10/12 vegades. Al final 3 amb les 2. Aquesta seqüéncia es
repetida 3 vegades .
Per la dona, tot igual que amb I'home pero 2
tocs amb 2 campanes alhora, continua així si és el

1rtoc amb la grossa, el2n i 3rtambé amb la grossa.
Novenes: El toc és igual que el d'una missa
ordinaria.
Generala, foc , perill ... : Es tocava abans, ara
ja s'ha perdut. Consistia en tocar les 2 campanes molt seguides i simultaniament.

La Fatarella
A partir de 1679 i fins abans de la Guerra
Civil hi havia 4 campanes. Durant la guerra les
varen despenjar i es van fondre.
Acabada la guerra se'n van col ·locar 2 de
noves. El campanar és de torre , de base quadrada, 3 cossos i torrella. 4 finestres .
Campanes i inseripcions:
1. MISERICORDIA. És la més petita. Va ser
restaurada I'any 1979, per I'actual rector Mn .
Ramon Gonell. No he pogut esbrinar si hi havien
o no inscripcions a I'anterior campana. Direcció
a sud-est, de cara o direcció a Camposines.
MARE DE MIS ERI CO RDI A
A Y 1.979

'6
'"
-8<=

L -_________________________________
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~

2. AGUEDA. És la gran . Esta en direcció al
sud-oest, de cara a I'ajuntament.
LAVDEATUR JESUS CHRI STUS
A - O 1.963
FATARELLA AGRADECIDA
CA TA LAS MISER ICORD IA
DEL SEÑOR

IlIIatge eI'l/1I

Cr¡st

Església Parroquial d'Horta de Sant Joan.
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Toes:
Diumenges normals i dies festius durant
I'any: 3 tocs amb les 2 campan es alhora. Cada
quart: als 30', als 15' i 00'.
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acabar la 1a tocada.
Novena: A les 22 hores, 1 toe , després un
volteig de campan es durant 4' o 5'. Després del
1r toe, volta una campana l ' o 2' com a senyal
d'inici de la Missa (aquest 1r toe és típic de la
Fatarella) .
Perill , foc , generala, etc .: En aquests casos
especials s'avisava a la població des de I'ermita
de la Misericordia. La darrera vegada va se r
amb motiu deis focs forestals de I'any 1994.
Visita pastoral : S'anuncia a la població el dia
abans i segueix la mateixa norma que a les
Festes Solemnes.

La Pobla de Massaluca
L'Església Parroquial esta dedicada a sant
Antoni Abat.
Molt aban s de la Guerra Civil hi havien 4
campanes , durant aquesta ja sol en quedaven
2, que varen ser baixades per fondre-Ies .
Fins que no es va posar I'actual campana es
feien els toes amb 2 ra'(ls de tren que encara avu i
estan al campanar. Aquest campanar de torre
és de base rectangular, amb 4 finestres per a
campanes , solament una és ocupada.
Església Parroquial de la Fatarel/a.

Festes solemnes i Festes Majors: A Festes
Majors al migdia es voltegen les campanes; el
temps a voluntat deis voltejadors.
En les altres festes assenyalades , també es
fa el volteig , amb les 2 campan es alhora, pero
amb 4 o 5 tocades. I amb el mateix marge de
temps. Malgrat tot hi ha problemes amb el batall
i les seqüéncies no s'allarguen massa.
Romeria: Toes especials més seguits fins
que desapareix la processó. En arribar es continua tocant mentre són dintre del poble.
Difunts: Les 2 campanes alhora. La seqüéncia és de 2 tocades amb la petita i 1 amb la gran.
S'afegeixen a més, les propies de la missa.
Enterraments: Es diferencia entre home i
dona, i aban s també xiquetla.
L'home les 2 campan es alhora 3 vegades , a
30' , 15' iDO'. La dona les 2 campanes alhora 2
vegades, a 30', 15' iDO'. El toe nenia s'ha perdut.
A tots els enterrament la tocada es fa més
seguida des de que el seguici surt de casa fins
que arriba a I'església.
Casament: Es volteja la campana grossa
una estona (2/3 vegades) , i es fan 3 toes en
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Campana i inseripeió:
No té nom concret, pero tothom li diu la
campana de I'església. Malgrat aixo, a la campana
hi ha la inscripció amb el nom: CAMPANA DEL
SENYOR. Posteriorment, el nom del poble es va
rectificar i es va posar en catalá Orientada a I'oest.
FUNDIC IÓN DE MANU EL ROS ES VIDAL
VALENCIA
HIJO DE M. SANTOS
DONACJÓ ERMITA SANTA MADRONA
LA POBLA DE MASSALUCA
PESO 90 KGS.

-

~

1.945

_-I-CAMPANA DEL E YOR

_ _ _ ___________________________

~

~

'ea."
'E"
'"

~ü

Toes:
Missa diumenges i festius: Es fan 3 avisos
(als 30', als 15' i en punt) , sense número fixe de
campanades (unes 20 o 30) . EI3r toe coincideix
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quan el mossen és a punt de sortir per celebrar
la missa. La senyalera es feia servir per a indicar
que el mossen sortia a I'altar, avui aquest toc
s'ha perdut.
Misses solemnes, Festes Majors, Pasqua,
Corpus , diada del Patró , visites pastorals , etc.:
Es volteja la campana tota I'estona, no hi ha
criteri de duració fixa , aproximadament 2', amb
una seqüencia als 3', 15' i final.
Enterraments: S'assenyala cada quart. La
1a i 2a tocades practicament seguides. Abans es
distingia si era home o dona, ara ja no. El toc era
igual com als pobles que encara el conserven .
Romeria: Es volteja la campana mentre la
gent se'n va i, també a la tornada, gairebé es
veuen . I mentre són dintre del poble .
Perill , foc , generala, etc. : Toc especial , que
suposava tocar la campana molt seguit. Actualment és un toc en desús. La megafonia ha
ocupat el paper que feia la campana per a
aquestes circumstancies .

Referencies historiques:
En un document de la Parroquia de Vilalba,
probablement de les darreries del segle XVII o
comen<;aments del XVIII , es fa referencia a les
celebracions religioses en honor de la Mare de
Déu del Roser que es feien a Vilalba, se suposa
que a la Pobla de Massaluca se'n farien de
semblants . (Encara que aquesta referencia historica I'he inclos a la població de la Pobla de
Massaluca, queda ciar que en realitat fa referencia a Vilalba deis Arcs ; i per similituds s'aplica
també a la Pobla) .
«La primera dominica (diumenge) de este
mes (maig) se fa fe sta del Roser, se toquen totes
les campan es a dita festivitat; porta la Confraria
del Roser predicado y confesor, y se diu missa
ab diaques; la vesprada proseso ; lo rector beneyx
les cande les de la Confraria ».
»La primera dominica (d'octubre) festa del
Roser. Missa ab diaques; proseso a la vesprada».
» ... , lo endema de la Consepcio (9 de desembre) , se diu aniversari deis confreres del
Roser (funeral), se toquen les campanes ». (SERRANO DAURA, Josep: La Pobla de Massaluca
(Terra Alta) , Ajuntament de la Pobla de
Massaluca, 1994) .
El mateix document en el seu capítol 14
recull diferents drets i usos parroquials , que tot
i sent de Vilalba, amb tota seguretat eren semblants a la Pobla de Massaluca.

Església Parroquial de la Pobla de Massaluca .

«Lo retor no te dret de campanes en esta
yglesia deis albats , no te ninguna cosa de enterar-los. Quant mor un albat toquen les campan es
chiquetes; y si es home tres tochs , y si es dona
dos tochs. Quant van a casa fan un tochs , quant
lo posen a la sepultura un altre. Y lo retor los
acompañe a casa, ya la entrada de ahont porten
lo difunt, diu una absolta. Als de comunio ab les
groses (campanes) . Item , de enterrar los cosos
de comunio, deis tochs no te ninguna cosa lo
retor. Deis drets de enterro, te lo retor deset sous
y mig , dich 17 sous 6 (diners). Ya de dir lo retor
missa de obit, misses de tern dia, novena y cap de
ayn , que son quatre misses, Iletanies, y hores de
la Creu ... ». (SERRANO DAURA, Josep: La Pobla
de Massaluca (Terra Alta), Ajuntament de la
Pobla de Massaluca, 1994).

El Pinell de Brai
L'Església Parroquial esta dedicada a sant
Lloren<;.
Sense cap mena de dubte ens trobem amb
el poble amb més tradició campanera de tota la
comarca , que es posa de manifest el dia i la
vespra de la romería a Santa Magdalena. Afor-
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tunadament han conservat 2 autentiques joies,
una de I'any 1796, la BARBARA i una altra del
1886, la Ma. MAGDALENA.
Hi han moltes anecdotes referides a les
campanes en aquest poble pero que s'explicaran més endavant.
Tot i el que s'ha dit abans I'església no va
poder salvar-se deis estralls de la Guerra Civil i
va haver de ser reconstru'ida per la Direcció
General de Regions Devastades, I'any 1948.
El campanar de torre quadrat de 3 cossos ,
té 4 finestres , que estan ocupades totes per
campanes.

Campanes i inseripcions:
1. BARBARA. Pesa 500 kg. No es pot voltejar, esta badada. Té un so de Fa. Esta orientada al nord (direcció Camposines) .

AGUSTINE ... SANCTE LAURENTUS ET
TARANTINO 1.796 NOB I oPU DUORUM FRATE .

i!!

€

L-______________________________~ ~

2. MAGDA. Pesa 560 kg. Dóna un so de Si que
no agrada massa a la gent. Esta orientada a I'est.
EL PINELL DE BRA I 1.990 EM DIC M AGDA
QUl ETVOLTElAAMB LES MANS
RJU I ESCLATA DE JOI A
1 NINGÚ NO HO POT ENTENDRE
SI NO ÉS NAS CUT A LA VORA.

A. PORTILLO ME HIZO
GAJANO. CANTAB RI A

L-______________________________

<IJ
'O
C>
<IJ

~~

3. Ma MAGDALENA. És la petita, pesa 250
kg. Dóna un so de Si. Sona igual que la MAGDA.
Esta orientada al sud (direcció Benifallet) .
MARIA MAGDALENA

DibllLr cel/tral
de Sal/ta Magdalel/a
<IJ

e

ro"

'&<IJ.
~

1.886
L-______________________________

<IJ

e

<IJ

~~

4. No té nom concret. Esta dedicada als 4
sants del poble: sant Llorenc; , santa Magdalena ,
sant Antoni i sant Cristofol. Orientada a I'oest
(mirant a la Plac;a).
És la campana més nova i també la més
grossa. És feta a la Foneria Paccard , Lac d'An neey (Franc;a) . És una indústria que esta aprop
de Grenoble. Pesa 950 kg . Té un so de Fa-3.

Església Parroquial del Pinell de Brai .
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Toes:
Missa diumenges i festius : Es fan 3 toes.
Abans es feia 1 toe amb la petita i, el toe principal
amb la grossa, ara es fa 1 toe amb la petita , el toe
principal amb la grossa, 1 vegada al mes. Els
toes es fan cada quart d'hora.
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SANf ANIDNJ, SANTCRJS'IÓroL, SANflLOREN~ SANfA Ma MAGDAUNA .~
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~DEUS, UNUS Er1RINUS: EXAUDIPRECES POPUUHUIUS
S
MARIA MAGDALENA PLUVIAM DECEUS, DA NOBIS SALUTEM
Er PA!
+ GRATIAM DE COELIS NON SUMUS DIGNI SED EXAUDINOS S
MARIA MAGDALENA IN1ERCEDEr PER NOBIS

~
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EL PINELL DE BRAI 1.995
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PACCARD ANNECY FRANCE
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Missa solemne, Festes Majors, etc.: Es voltegen/repiquen 2 campanes alhora que tinguin
sonalitats diferents.
Pasquade Resurecció, Nadal, Corpus, etc.:
Abans es voltejaven les campanes (com a la
romeria), ara es repiquen 2 campanes que tinguen sonalitat diferent. Mentre dura la processó
toquen les campanes.
Enterraments: Es diferencia entre home i
dona (molt semblant a la Fatarella).
Home, toquen 2 campanes alhora 3 vegades (més lents), es fa als 30', 15' i en punt de
comenC(ar la missa.
Dona, toquen 2 campanes alhora 2 vegades (més lents), es fa als 30', 15' i en punt de
comenC(ar la missa.
Romeria: Es voltegen totes les campanes
pero en concret tothom vol voltejar la més grossao Practicament esta voltejant 48 hores. Es
comenC(a a les 12 h del migdia de la vespra de
Santa Magdalena, es para a les 22 h, es continua a les 6 h del dia següent fins que acaba la
processó i altres actes fins les 23 o 24 hores.
Alarma, foc, generala, etc.: Es toquen 2
campanes alhora molt rapid i seguit.
Anecdotes de les campanes del Pinell de Brai:
Quan es va encomanar de fer la campana
grossa a la foneria francesa, van estar molt
interessats en adquirir la campana BARBARA
de I'any 1796. La seva antiguitat era molt important per ells. Evidentment no es va arribar a cap
acord, cosa que no passava ni pel pensament
deis pinellans. (Informació facilitada per Ramon
Vinaixa «Soldado» i Josep Ma Alvarez).
La MAGDA de I'any 1990, va costar fer-Ia
aproximadament 1.100.000 ptes. La campana
més grossa dedicada com he dit abans als 4
sants del poble, va costar 2.070.000 ptes. aproximadament. (Informació facilitada per Ramon
Vinaixa "Soldado" i Josep Ma Alvarez).

Quan es fa el volteig de campanes el dia de
la Romeria i la vespra, tothom vol tocar-la,
homes i dones, i es van turnant per fer-ho. Jo ho
considero com un ritual d'iniciació, cosa que
comparteixen molts pinellans i pinellanes. Una
vegadaja s'ha voltejat és com si es fos «un més
entre ells/es».
L'entusiasme que posen en voltejar (s"obretot la grossa) fa que acabin amb les mans sangoses (sangnants). Així i tot I'any 1996, el batall va
empastrar el dit de I'actual batlle Sr. Pere Martí.
Més concretament, el batall també va caure
al 1996, al no poder aguantar el ritme imposat
per les mans deis pinellans/es, va caure a I'escalinata i no va fer mal a ningú. Pero, no era la
1a vegada que queia, fa anys hom recorda que
com a mínim ha caigut 2 cops més, i un d'ells al
mig de la processó, quan ja arribava a I'església.
Hi ha un projecte de guardar la nova només per
voltejar-Ia per la Romeria. (Informació facilitada
per Mn. Manuel Martí i Cabanes).

Prat de Comte
L'Església Parroquial esta dedicada a sant
Bartomeu.
Durant la Guerra Civil les van tirar al terra.
Després la campana més grossa es va badar i la
van refondre de nou I'any 1966.
Són campanes que no es poden voltejar, es
toquen amb la corda. La campana més petita «la
Fontcalda» esta molt deteriorada. El campanar
té 4 finestres i és de torre quadrada.
Campanes i inscripcions:
1. SAN BARTOLOMÉ. Pesa uns 100 kg.
Orientada al sud.
SAN BARTOLOME
PATRON DE PRAT DE COMTE 1.966

FUNDICION
SALVADOR MONCLUS
CI INDUSTRIA, 27
VALENCIA

'"'oE

g

'"
'"
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~

______________________________
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2. FONTCALDA. Pesa uns 50 kg. Esta
orientada a I'oest (mirant la PlaC(a).
Toes:
Missa ordinaria, dissabtes, diumenges, novenes, etc.: 1a tocada 50/60 campanades, 30' abans
de comenC(ar la missa. 2a tocada 50/60 campana-
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MANUFACTU RAS BLASCO
ROQUETES

des, 15' abans de comen<;ar la missa, 3a tocada
50/60 campanades, en comen<;ar la missa.
Missa de Festes Majors, processons , Corpus , etc .: Repiquen les 2 campanes a la vegada.
Si es fan processons, també repiquen mentre
duren aquestes pel poble. Repiquen també la
vespra de les Festes Majors. Normalment la
duració deis repics esta entre 15' i 30'.
Casaments: Es fa el toe ordinari , igual que
els diumenges.
Batejos: No hi ha toe concret, es fa servir el
deis diumenges.
Difunts: Es fan 2 toes amb la campana petita
i 1 amb la gran. Mentre es va a buscar al difunt
també toquen les campanes . No es diferencia
entre home i dona.
Enterraments: Es fan 2 repics amb la petita i
1 amb la gran, als 30', 15' i en comen<;ar la missa.
Romeria: Repiquen les 2 campanes abans
de sortir i a I'arribada de la processó. És equivalent al toe de les Festes Majors.
Generala: És un toe seguit i molt rapid amb
les 2 campanes juntes.

pisos. Durant la Guerra Civil es varen baixar les
campanes , acabat el conflicte se'n varen posar
de noves. A les finestres del 1r pis estan les 2
campanes actuals. A les finestres del 2n pis no
hi ha hagut mai campanes .
La campana LLOREN<;A va aguantar la
Guerra Civil , per petició d'una senyora als incontrolats que la volien trencar i prendre-Ia. Aquesta
senyora al ·legava que la podrien fer servir per
avisar deis perills durant la guerra.
Campanes i inseripeions:
1. LLOREN<;A. Dedicada a sant Lloren<;. És
va refondre al 1990, ja que es va badar. Orientada en direcció als Quatre Camins. A I'anterior
estava tot escrit en lIatí.

FA MOLTS ANYS Q E A DÉ
PREGONA
LLOREN<;:A OSTRA CA MPA A
1, ARA ROSA DE NOU, CANT
I CANTARA. PER VrLALB ~---

Dib/lixde
Sallf Lloren{"

PESO 1.057 QUILOS
F NDICIÓ DE ALVADOR MO
CALLE INO TRIA. 27
VALENC IA

ANTUS LAURENTI
ORA PRO NOB I

L •S

~

~
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2) SEBASTIANA. Dedicada a sant Sebastia.
Orientada al sud-oest, en direcció a Batea.
SANCTE SEBASTIANE, ORA PRO NOB IS
VILLALBA DE LOS ARCO , A - O 1.957

PESO 100 QUILO

Església Parroquial de Pral de Comle.

.

~

Vilalba deis Ares

0t;

L'Església Parroquial esta dedicada a sant
Llorenc;:.
El campanar fet de pedra té uns 40 metres
d'al<;ada, és de base quadrada, 3 cossos i torre
poligonal que el corona amb torrella, també hi ha
balconada. Té 8 finestres , 4 i 4 a cada un deis 2
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Toes:
Els toes que s'efectuen a Vilalba són els
mateixos que es fan a la Pobla de Massaluca.
Missa diumenges i festius: Es fan 3 avisos
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TEMATICA HISTÓRICA, SOCIAL I DE COSTUMS
consisteix en tocar la campana molt seguit i
rapid . És un toc que s'esta perdent i és substitu"it
per la megafonia.

Agra"iments

Església Parroquial de Vilalba deis Ares .

(als 30', als 15' i en punt) , sense número fixe de
campanades (unes 20 o 30). EI3r toc coincideix
quan el mossen és a punt de sortir per celebrar
la missa. La senyalera es feia servir per a indicar
que el mossen sortia a I'altar, avui aquest toc
s'ha perdut.
Misses solemnes, Festes Majors, Pasqua,
Corpus, diada del Patró, visites pastorals, etc.:
Es volteja la campana tota I'estona, no hi ha
criteri de duració fixa, aproximadament 2', amb
una seqüencia als 30', 15' i final.
Romeria: Es voltegen les dos campanes 3
vegades als 30', 15' i en punt. Aquesta hora en
punt coincideix amb les 4 hores de la matinada.
Mentre la processó esta dintre del poble es toca;
a la tornada també es toca quan ja es veu que
arriba al poble.
Enterraments: S'assenyala cada quart. La
1a i 2a tocades practicament seguides. Abans
es distingia si era home o dona, ara ja no.
Difunts: El dia 1 de novembre (dia de difunts) abans tocaven les campanes tota la nit.
Ara aquest costum s'ha perd~t.
Perill, foc, generala, etc. : Es un toc especial ,

La realització d'aquest treball no hauria estat possible sense la col ·laboració de les persones que relaciono tot segu it:
Arnes : Mn . Sr. Joan Anton i Ballester Fuster i
grup de senyors que prenen la fresca al portal.
Batea: Mn. Sr. Ramon Font (ex-rector del poble)
i Mn . Sr. Antoni Bordas Belmonte (actual rector).
Bot: Mn . Sr. Blai Ru iz López.
Caseres: Mn . Sr. Blai Ru iz López, Sra. Paqu ita
Puchol , Sra. Angela Puchol i Sra. Carmen López Doncel.
Corbera d'Ebre: Mn . Sr. Antoni Bordas Belmonte , Sra. Rosa Vela Cl ua i Sr. Francesc
Esteve Giralt.
La Fatarella: Mn . Sr. Ramon Gonell .
Gandesa : Mn. Redento Con esa Cardó.
Horta de Sant Joan : Mn . Sr. Joan Anton i BalIester Fuster.
El Pinell de Brai: Mn . Sr. Manuel Martí Cabanes, Sr. Ramon Vinaixa (Soldado), Sr. Josep
Maria Álvarez (ex-batlle) i Sr. Josep Antoni
March Torrado .
La Pobla de Massaluea: Mn. Sr. Josep Maria
Valle.
Prat de Comte: Sr. Juan Viña (Ximo).
Vilalba deis Ares: Mn . Sr. Josep Maria Valle i
Sr. Joan Antoni March Torrado.
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