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Tau  Antoniana.  Detall  de  la  campana  "Sant
Antoni" (1655).



1. Introducció

El  present  treball  és  el  resultat  de  l'estudi  i  catalogació  del  conjunt  de

campanes de la Parròquia de Sant Antoni Abat de Fortaleny. Aquest treball s'ha

efectuat en dos fases: una primera amb el treball de camp al propi campanar i

una segona on s'han confeccionat les fitxes del campanar i les campanes.

L'estudi del conjunt de Fortaleny forma part d'un treball més ampli, dedicat a

les foneries industrials de campanes al territori valencià. En el cas del poble, va

ser la foneria dels Hermanos Roses de Silla l'autora del conjunt instal·lat en

l'any 1939 al campanar. 

Per un altra banda, les dades resultants de la catalogació s'han incorporat a

l'Inventari  de  campanes  de  la  Comunitat  Valenciana.  Aquest  inventari  es

realitza  des  de  l'any  1998  per  encàrrec  de  la  Generalitat  Valenciana,  en

consonància  amb  les  directrius  de  la  Llei  de  Patrimoni  Cultural  Valencià.

L'objectiu  d'aquest  inventari  és  conèixer  el  patrimoni  campaner  valencià  i

fomentar la protecció de les campanes i instal·lacions.

Abans del present estudi no hi havia cap referència a la base de dades referent

a les  campanes,  tot  i  que hi  ha un bronze de gran valor al  campanar:  la

campana dedicada a Sant Antoni, fosa en l'any 1655.

Els  resultats  es  poden  consultar  des  de  qualsevol  dispositiu  amb  accés  a

internet, facilitant d'aquesta forma la difusió i el coneixement del patrimoni

local.  Per  a  més  informació  de  les  campanes  de  Fortaleny:

http://campaners.com/php/campanar.php?numer=1703
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2.  Les  campanes  de la  Parròquia  de Sant  Antoni  Abat  de

Fortaleny

La Parròquia compta actualment amb un conjunt  de quatre campanes.  Les

obres del  campanar es van iniciar el dia 10 d'agost de 1897 amb la col·locació

de la primera pedra sent rector D. Blas PASCUAL i alcalde D. Tomás SELLÉS,

amb la participació de tot el poble de Fortaleny. Aquesta va comptar amb la

participació dels veïns en la construcció, participant els més rics del poble amb

donatius  monetaris  i  productes  agrícoles.  El  dia  2 de novembre 1906 sent

rector D. José Mª BADÍA les campanes van ser despenjades de l'espadanya i

pujades a la nova torre, ja acabada. Per diverses gestions el mateix capellà va

aconseguir una campaneta que els hereus de Josefa NAVARRETE tenien en un

camp proper, encarregant-se el sagristà del seu trasllat al temple el dia 20 de

novembre del mateix any. Aquesta va ser pujada a la torre i era utilitzada per

tocar  a  missa  diària.  En  1907  l'Ajuntament  va  col·locar  al  campanar  un

rellotge, inagurat el dia 8 de setembre. 

En 1936 dos de les campanes foren destruïdes, quedant al campanar tan sols

una, la dedicada a Sant Antoni, fosa en 1655. Al poc d'acabar la Guerra Civil,

el  mateix  1939  es  varen  fondre  tres  campanes  noves,  encarregades  a  la

foneria  Hermanos  Roses  de  Silla  (València).  Una  volta  beneïdes  quedaren

instal·lades al campanar.
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Detall de la maquinària del Rellotge. Pèndol i una de les peses del rellotge.



Durant les dècades dels 60 i 70 del segle XX es mecanitzaren les campanes,

canviant  les  truges  de fusta  per  altres  de ferro  i  instal·lant  motors  de vol

continu i electromall trifàsic. Aquesta intervenció no va tindre en compte les

característiques locals i va suposar la pèrdua dels tocs tradicionals.

A la Sala de les Campanes trobem una peça de fusta amb tres forats, element

que trobem de nou a meitat del campanar (aquest últim amb quatre forats).

Aquestes peces servien per passar les cordes de les campanes fins els peus del

campanar, evitant així la pujada al campanar cada volta que fora necessari fer

sonar les campanes.

Entorn a l'any 2012 es va badar la Mitjana, dedicada a Sant Antoni Abat. En

eixe moment es va aprofitar per baixar les campanes de la torre per canviar

les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional valencià. Els bronzes

es netejaren per eliminar la capa de brutícia que afectava a la sonoritat. La

campana badada es va refondre als tallers de la foneria Hnos Portilla de Gajano

(Cantabria).  Les  campanes  tornaren  de  nou  al  poble  per  ser  beneïda  la

campana nova i la restauració de les restants. Finalment quedaren les quatre

campanes ubicades a les finestres del segon cos i es mecanitzaren amb motors

d'impulsos i electromalls monofàsics.
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Restes  de  la  instal·lació  tradicional  per
repicar  les  campanes  des  dels  peus  del
campanar.
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Les dos campanes grans de la torre després de la restauració i
refosa de la campana Mitjana.



3. Inventari de les campanes.

3.1 Sant Antoni (1655)

Sens dubte ens trobem davant d'un dels bens mobles amb major valor històric

i cultural de la parròquia. Va ser fosa en l'any 1655 i fins la construcció del

campanar estava  ubicada a l'espadanya que hi  havia  damunt  de la  façana

principal de l'església.

La campana va ser  fosa per  un fonedor  ambulant,  possiblement al  mateix

poble.  Compta  amb  una  inscripció  llatina  dedicada  a  Sant  Antoni  Abat:

"SANCTE # ANTONI # ORA PRO NOBIS". Aquesta es pot traduir com: "SANT

ANTONI PREGA PER NOSALTRES".

3.2 Immaculada Concepció (1939, Hnos. Roses)

En tamany és la tercera campana més gran. Està dedicada a la Puríssima i és

una  de  les  tres  campanes  foses  en  l'any  1939.  Compta  amb  la  següent
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La campana restaurada. Detall de les decoracions de la 
campana amb la Creu, l'Anagrama de
Jesús i el Monograma de la Mare de 
Déu.



inscripció:  “LA  INMACULADA  CONCEPCION  /  FORTALENY  1939  AÑO  DE  LA

VICTORIA”.

La campana compta  amb una rica  decoració  vegetal  a  més d'una  creu,  el

Monograma de la Mare de Déu i una imatge de la Puríssima. També té la marca

de fàbrica de la foneria Roses de Silla i l'Escut Nacional.

3.3 Sant Antoni Abat (2012, Hnos. Portilla)

La segona campana gran de la torre o “Mitjana” està dedicada a Sant Antoni

Abat, titular del temple parroquial i patró del poble. Es va refondre en l'any

2012 pel  trencament de l'anterior  campana, fosa en 1939. Compta amb la

següent  inscripció:  “SAN  ANTONIO  ABAD  /  FORTALENY  AÑO  1939  Y

REFUNDIDA EN EL AÑO 2012 AÑO DE LA FE”.

Compta amb una creu, garlanda, una custòdia, el  Anagrama de Crist i  una

imatge de Sant Antoni Abat. A més disposa de la marca de fàbrica de la foneria

Hermanos Portilla de Gajano (Cantabria).
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La campana restaurada Imatge de la Puríssima



3.4 Crist del Consol (1939, Hnos. Roses)

La campana gran de la torre està dedicada al Crist del Consol, advocació de

gran veneració al poble. És una de les campanes foses en l'any 1939 i compta

amb  les  següents  inscripcions:  “SANTISIMO  CRISTO  DEL  CONSUELO  /

FORTALENY 1939 AÑO DE LA VICTORIA”.

Al  igual  que  la  campana  dedicada  a  la  Puríssima  està  ricament  decorada,

comptant amb garlandes vegetals, creu, el Anagrama de Jesús i una custòdia.

Disposa també de la marca de fàbrica de la foneria Roses de Silla i  l'Escut

Nacional.
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La  nova  campana  instal·lada  al
campanar.

Imatge de Sant Antoni Abat. Réplica 
de la imatge del titular de la 
Parròquia de Favara.
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La campana restaurada.

Anagrama de Jesús

Custòdia



4. Conclusió

Estudiat  el  conjunt  de  Fortaleny  i  les  característiques  del  campanar  i  les

campanes, podem arribar a una sèrie de conclusions:

La  primera  és  que  l'estat  de  conservació  tant  del  campanar  com  de  les

campanes  és  bo.  En  el  cas  de  les  campanes  s'ha  portat  a  terme  una

restauració coherent  amb la tradició local  i  valenciana.  S'han recuperat  les

truges de fusta de perfil tradicional i la nova mecanització no sols emula l'estil

tradicional de tocar, a més permet el toc manual de les campanes.

La  segona  és  que  el  bronze  amb  major  valor  històric  i  patrimonial  és  el

denominat “Sant Antoni”, la campana més menuda del conjunt. A causa del

gran valor que té deu ser conservada i preservada de qualsevol refosa en cas

de trencament. Tan sols pot ser soldada o canviada per altra campana. Cal

recordar  que  la  veu  d'aquesta  campana  és  la  mateixa  que  en  l'any  1655

escoltaven els habitants de Fortaleny i que ha acompanyat durant segles el

ritme de vida del poble.

Per últim seria recomanable la formació d'una colla local de campaners, que

interpretara els tocs de campanes de forma manual els dies festius i  dates

destacades.
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