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ENCAPÇALAMENT

Fa uns anys, el caminant esforçat que anava pels sedenys del nostre món occidental, se sentia alleugerit i ple d'alegria, quan, suat i amb el cansament als peus i al cor,
alçava la mirada fatigada i trobava en l'horitzó proper la imatge d'un campanar, signe de
vida, de població id' acolliment religiós. El campanar assenyalava, ben a les clares, un
monestir o una ermita, una església, una parròquia, un poble, un lloc de descans i de pau.
El campanar, aleshores, no sempre era "campanar"; de vegades, moltes vegades, era simplement una espadanya o espadanyar, amb els arcs necessaris per a les campanes; l'espadanyar havia vingut a ser el resum del campanar en temps de necessitats econòmiques
o en temps d'introspeccions espirituals i religioses, on no es volia manifestar la grandesa de la religió per la grandària d'un campanar.
Al nostre poble, Vila-real, hem tingut de tot i encara en tenim: des del campanar
que ens identifica, fins a l' espadanya xicoteta per a una sola campana, passant per altres
campanars i espadanyars distribuïts pel poble i pel terme.
Aquesta vol ser la història del campanar de Vila-real, o siga el de l'església Major,
pel motiu del tercer centenari del seu acabament; fa tres-cents anys, a la fi de la seua obra,
començava el servei aquest que ara volem festejar, quan tantes voltes ell ens festeja i
acompanya en els quefers de la vida religiosa i social del poble. Per a aquesta història tindrem present, i cronològicament en el temps, els avantpassats del nostre campanar i
seguirem fidelment els treballs meritoris que els estudiosos de les nostres coses ens han
llegat i ben documentat; a aquests els agraïm llur estudi i esforç, essent fruit de la seua
vivència l'aportació del nostre treball en aquesta commemoració del tercer centenari del
campanar de Vila-real. Agraïm, per tant, Mn. Benet Traver i Garcia, capellà i organista
de l' Arxiprestal i cronista reconegut d'aquesta vila, historiador primer i recaptador de les
dates precises per a nous estudis sobre Vila-real en la seua Historia de Vil/arreal (1909)
i en una bona munió de publicacions sobre temes d'aquesta ciutat, fonamentant-se en els
documents que tenia al seu abast i usant la historiografia d'aleshores que cal avaluar i
valorar com cal en el capellà intel-ligent, estudiós, historiador, m˙ sic i guardonat tantes
vegades. Agraïm l'arxiver i cronista de Vila-real, com no, José-Maria Doñate Sebastià,
que en els dies de la nova historiografia i amb l' Arxiu Municipal i d'altres al seu abast,
ordenant-lo i estudiant-lo, ens ha deixat suficients dates, treballs i articles, per a poder
embastar, sempre serà embastar i no cosir definitiu, la història de Vila-real i, en el cas que
ara ens ocupa, la del campanar i els seus predecessors en aquesta parròquia de Sant Jaume
de Vila-real. Els treballs d'aquests i d'altres estudiosos ens són la millor ajuda i anem a
seguir-los puntualment, no atrevint-nos a caminar per altres camins sinó pels tan ben
construïts per ells, manifestant així que no val inventar allò que ja hi és, per més que
organitzarem el treball d'una manera personal i potser ben senzilla perquè arribe a ser
clara davant de tothom la història que pretenem afalagar en el Tercer Centenari del
Campanar de Vila-reall.
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QUAN LA FUNDACIÓ DEL POBLE PEL REI EN JAUME
EL CONQUERIDOR
Si anem a parlar del campanar o espadanyar de Vila-real, naturalment no podrem
prescindir de la seua parròquia, ja que aquest va unit a l' església parroquial per a prestarli el seu servei religiós, per més que també done servei al municipi en els afers socials
que li calen.
La parròquia de Sant Jaume de Vila-real és de fundació reial i del mateix any que
aquesta vila. El 22 de febrer de 1274 (la Carta de Fundació del poble és de 20 de febrer
d'eixe any), el rei En Jaume I signa a València el document atorgant l'església parroquial
de Vila-real a Juan Gutiérrez, que seria el primer rector', Aquesta església parroquial de
Sant Jaume feia cantonada al clMajor Sant Jaume amb el de La Sang, cap al Portal de
Castelló i és la primera, de les parroquials, que es va construir segurament ja abans de la
Carta Fundacional, ja que als dos dies d'aquesta el rei pot disposar de la parròquia per a
concedir-la a favor del primer rector
Mn. Juan Gutiérrez, oncle del seu
escrivà. D'aquesta església diu Mn.
Benet Traver: " Si bien no hay documento que acredite en dónde fue edificada la primitiva iglesia, sin embargo
todos señalan la casa de D. José
Latorre, construida pocos años ha
sobre los cimientos de la antigua
Capilla de S. Jaime, que por tradición
siempre se ha dicho ser la primitiva
Iglesia Parroquial'".
José Ma Doñate, encara que diu
que "la tradición oral en Vil/arreal ha
sido poco afortunada puesto que se
puede demostrar documentalmente,
que no ha dado una en el clavo'" ,
segueix la mateixa tradició oral i escrita per Mn. Benet, ja que el sil-logisme
emprat és molt lògic. De la mateixa
manera podem usar aquest sil-logisme
per a fer-nos ressò de la necessitat d'un
espadanyar, per més que fóra xicotet,
per a una o més campanes, ja que la
parròquia tenia la necessitat de fer arribar la seua veu a la vila per a convocar
als oficis religiosos i, a més, pellligam
de societat civil i religiosa d'aleshores, també el Consell de la Vila se serviria d'aquella
campana o campanes per a "d'ordre del Sr. Batlle fer saber al veïnat" l'aplec oficial o
qualsevulla avinentesa.
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Aquest espadanyar de l'església, després capella, de Sant Jaume, seria el primer
avantpassat del campanar. La seua veu fou oficial des de llur construcció, sens dubte
abans de l'any 1274, quan la vila s'estava edificant. En afirmar aquesta data anterior a
1274 ens fonamentem en dues importants donacions que fa l'infant Pere, fill de Jaume I,
una a Jaume Alamany i l' altra al jueu Abraham de la Torre, de propietats que aquest posseeix "in ville nostre Regalis = en la nostra Vila Real", segellat i confirmat en la mateixa Vila-real el 18 de desembre de 12695; és la documentació necessària per a datar l'origen de la vila molt abans de l'any, en què el rei En Jaume I concedeix la Carta
Fundacional; així, un dels edificis que s'aniria edificant seria l'església parroquial, que el
22 de febrer de 1274 el mateix rei pot atorgar al primer rector. Tant aquesta primitiva
església parroquial com el seu espadanyar serviren per al culte religiós oficial fins que
s'inaugurà, per al servei de la feligresia, l'església gòtica del ci D' Amunt o S. Roc; "... la
iglesia principal ... so título de Santiago Apóstol ... fue principiada a J J del mes de abril,
año 1298, seg˙ n entendí por autos p˙ blicos conservados en el archivo de la vil/a", escriu
Martín de Viciana", però del seu acabament no ens diu ning˙ res, fins un document de
1363, del que farem referència més endavant; si en aquesta ˙ ltima data volem veure l'església gòtica en servei parroquial, donarem per tancat en aquesta el servei oficial de l' antiga de Sant Jaume, després de quasi un centenar d'anys (abans de 1269 fins 1363 ... 7).
Després la primitiva església de Sant Jaume seguirà existint com a capella de Sant Jaume,
amb llurs alts i baixos. De l'espadanyar d'aquesta església no hi ha documentació; la lògica necessitat ens n'ha fet parlar.

VESPADANYA O ESPADANYAR DE VESGLÉSIA GÒTICA
L'església parroquial de Sant Jaume, segona en el temps o gòtica, ha estat estudiada per l'arxiver i cronista lM" Doñate en "Retrato Arqueológico de una Iglesia desaparecida. La Parroquial de S. Jaime de villarreal'", El cronista segueix en el seu estudi el "retrato de la Vila", que fa Martín de Viciana, i el famós dibuix de la vila amb els
seus carrers i l'església, per a descriure sobretot l'exterior d'aquesta. En tractar de les
campanes assenyala: " En la fachada ... y en lo alto, una especie de torreta contenía el
reloj. No así las campanas que, en n˙ mero de tres, dos en la base y una superpuesta, formaban como una espadaña sobre la nave de la iglesia y un poco retrasada respecto a la
fachada, seguramente a la altura del arco toral". Açò ho pot comprovar cadasc˙ en
mirar el "famós retrat de la vila de Vila-real de Martín de Viciana", que hi és a moltes
cases figurat en una maniseta.
D'aquesta descripció ens servim per a afirmar que a l'església gòtica no hi havia
"campanar" o "Torre de les Campanes", segons ara entenem; però hi havia els seus avantpassats: davant, a la façana, una "torreta" o espadanya menuda, per al rellotge i la campana que tocava les hores ( hui la maquinària d'aquell rellotge faria les delícies de
molts!); més endins hi era l'espadanyar o espadanya pròpiament dita, allò que ara diríem
el campanar, i que estava construïda en dos cossos sobreposats, el primer amb dos buits
per a les dues campanes grans, la Grossa o Seny i la Morlana, i dalt l'altre cos amb un
buit per allotjar el tiple; segurament hi havia en algun altre lloc de la teulada, potser en
el mateix de "la caseta del temps", una mena d'espadanya menuda per a la campaneta,
esquella o simbolet de l'asinadéu (la que es tocava per a avisar a missa i en el moment
de l'elevació, en el que s'alçava la forma i el calze consagrats; la gent de la vila deixava
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les seues feines i parava per adorar a Déu). Així tindríem: l'espadanyar (el que ara diríem campanar) amb les tres campanes, la "torreta" amb la campana de les hores, i "la caseta del temps", o un altre lloc, amb el simbolet de l'asinadéu; tot aquest conjunt és el campanar en l'església gòtica.
La documentació sobre aquest "conjunt de campanar i campanes" és suficient a
l' Arxiu Municipal per al seu estudi i el té fet J. Ma Doñate en "Vila-real: Campanas,
Campanarios y Campaneros'" ; de tant valuós estudi en triem nosaltres aquestes dades
que comporten la història d'aquells espadanyars.

LESCAMPANESICAMPANAR
Al document n˙ m. 206 del "Llibre de Claveria del Consell de J 362/63, foli J v.",
trobem el nom d'una de les campanes de l'espadanyar de l'església gòtica; és la campana "Seny", la "Grossa"; al mateix document es fa referència "a les campanes". És la primera notícia documentada que trobem a l' Arxiu Municipal de Vila-real i fa referència a
la "processó del Corpus": el Consell de la Vila paga dos sous i sis diners per a la compra
de dues sogues rodones i quatre alnes ( uns dos metres) de soga de cànem per a lligar els
batalls " al Senye a les campanes" i pagar a dos hòmens perquè toquen les dites campanes "mentre la professó anàs e fos tornada a la Ecclésia major en lo present any".
El document no té malbaratament de res: parla de l'església Major, donant-nos
peu a pensar i amb tota la raó, en què hi és una anterior (la primitiva, de la qual ja hem
parlat, que ha donat pas a la "Major", nom que seguirem donant a la parroquial de Sant
Jaume Vila-real, fins als nostres dies); en aquesta església Major hi ha aleshores,
almenys, dues campanes, el Seny i una d'altra a la qual no se li dóna nom i aquestes ens
fan saber que hi ha una espadanya que les allotja i d'on es toquen; que es necessiten dos
metres de soga de cànem per a lligar els batalls (suposem hi hauria lligams vells i volen
posar-ne uns de nous per a la processó, cercant la seguretat dels batalls i de la gent) i dues
sogues rodones amb les quals lligar les truges per a voltejar-les, cosa que farien dos
hòmens, els primers campaners "documentats",
Més avant, en el mateix document, es dóna el nom de "campanar" al conjunt que
hem anomenat "espadanyar", que en veritat és ellloc de les campanes, és a dir, "campanar"; en aquest "campanar" s'ha construït una mena de refugi o cova on es posa una "pell
de moltó negra" per aixoplugar de les inclemències del temps al campaner. La paraula
usada per a aquest refugi és "la escoba" i llegida d'aquesta manera dóna peu al cronista Doñate a dir-ne: "Parece un sustantivo inédito hasta ahora. Y deducimos de los textos
que publicamos que se refiere al puesto para el vigía que se instala en la torre "9.
Inadvertidament, el nostre cronista, no llegeix bé la paraula i no la transcriu com cal; "la
escoba" s'ha de transcriure per "la es cova = les cova = la cova" i per tant no és cap
substantiu inèdit, sinó ben corrent, amb l'article determinat valencià, segons aleshores i
que assenyala "el lloc o cova on es refugia el campaner a dalt del campanar"; aquesta
cova o coveta és diferent de "la talaiafeta al penell del campanar"!", una gàbia de fusta
feta al més alt, prop del penell o sageta que marca la direcció del vent, i poder vigilar les
tropes d'assetjament.
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Al Llibre de Claveria de 1373-74, al foli 31, se'ns assabenta que les dues campanes que hi ha són trencades (badades) i que es mana pagar dos-cents setze sous i vint-isis diners a mestre Andreu Bargeli, que és constructor de campanes (campaner) perquè
faça aquestes dues campanes i una altra més menuda, la Sotil o Tiple, per a aquesta església. Suposat que s'aprofitaria el coure de les dues campanes badades, se n'empraren noranta-quatre lliures per a les dues grans (la Senyo Grossa i l'altra, que després es dirà
Morlana) i dihuit lliures de coure per a la Sotil o Tiple i una lliura d'estany. A més s'hagué de pagar a Joan Cortes, Joan
Labaria i Miquel Thaust "per esser
ab ses manches caseu a fer les campanes", o siga els encarregats a atiar
el foc per a fondre el coure i l'estany;
curiosament a aquest els pagaren
igual que als qui feren el mateix a
Castelló, en fer-se les campanes d'aquella vila, o siga, trenta sous.
És al n˙ m. 213 de Claveria
(1374-75, foli 35v i 37) on trobem
que es mana al sagristà (membre del
Consell que té al seu càrrec l'inventari de les propietats de l'església)
que faça "la esquella o campana qui
sone com leven lo cos de Déu", o
siga la "Campana d' Alsinadéu";
aquest sagristà es diu Francesc
Ballester. Al paréixer a una de les
campanes fetes, potser la Sotil, se li
havien trencat les anses i es mana al
sagristà de l'església Major, Guillem
Gamiça, que adobe les dites anses
perquè es puga tocar, donant-li cinquanta sous i deu diners.
Campaner de Vila-real

Així que tenim ja el campanar o espadanya amb les tres campanes, el Seny o
Grossa, l'altra que encara no té nom i la Sotil o Tiple, a les quals acompanya des de la
"caseta del temps", perquè es puga tocar de dins de l' església, l' esquella o campaneta de
l' Asinadéu. Aprofitant l'estada a Vila-real del "reverent en Christ frare Johan de
Neupatras e regent lo bisbat de Tortosa" (bisbe regent) que havia administrat el sagrament de la Confirmació a l'església Major, li van demanar que consagrara les campanes,
cosa que va fer i per aquesta caritat que feu el bisbe li donaren setanta-set sous.
Deu anys després (Cl. n˙ m. 228,
quanta sous i deu diners a Arnau Forçes,
és una campana nova, o la fossa d' alguna
ge, i així es completaria el nombre de les
glésia Major.

foli 12v) es justifica el pagament de cent cinque és ferrer, per "fer una campana". No diu si
de les ja existents; podria ser també la del rellotcampanes de tot el conjunt de la teulada de l'es-
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L'espadanyar de l'església gòtica de Vila-real era el punt més alt de la vila, d'on
es podia ataüllar el terme pels quatre costats; per això pel 1410 es determina "fer una
gabia en lo campanar la qual hi feu de fusta, per tenir talaya ... "Il. La vila té necessitat
d'un lloc de vigia, ja que el Regne es troba en conflictes amb Castella, per la qüestió de
la successió i d'on millor vigilar sinó del punt més alt, que és l'espadanyar de l'església?;
dita talaia és com una torreta o gàbia per a allotjar el sentinella alerta que avise si les tropes castellanes assetjaren la vila; sabem i tot qui va ser aquest sentinella: Llorens
d' Anyó!. Aquesta gàbia o talaia té una vida curta; després de tres o quatre anys es mana
desfer a Antoni Ballester.
L'any 1417 i 1418 es renoven les tres campanes de l'espadanyar. S'havien trencat,
no els agradava el so, les volien més grans ... ? La qüestió és que en aquests anys queda
documentat el referent a la fosa de tres noves campanes: el Senyo Grossa, la segona que
ja es diu Morlana i el Tiple. L'encarregat d'aquesta fosa és " Johan Adam, natural del
loch de Burch de Santa Maria del Regne de França, factor i mestre de campanes et
senys ... "; aquestes tres campanes les ha acabades el22 de desembre de 1417; el dit mestre de campanes cobra pel seu treballla quantitat de "quatre milia tresents sexanta cinch
sols". En dites tres campanes ha emprat: 16 quintars de coure, 5 quintars d'estany i una
quantitat indeterminada de fil d'aram i pólvores (no es tracta de la "pólvora explosiva"
sinó de pols que ajude en les sogues i treballs de força).
Per a fer els motlles de la fosa de campanes es va llogar al matrimoni veí,
Domingo Martí i Na Fontina, el seu pati o obrador de manyà, que afrontava amb l'absis
de l'església. Al paréixer es van fer obres en l'espadanyar per a allotjar les noves campanes, més grans que les anteriors, i així s'hagué d'enderrocar en part i construir com un
balconet per a la Grossa i totes aquestes obres i després la hissada de les campanes, produí danys en I' "alberch" llogat, pel que es van haver de pagar els desperfectes, com era
de raó.
El Llibre de Claveria d'aquests anys ens detalla minuciosament tot allò referent a
aquesta obra de les noves campanes, així com dels batalls i la reforma d'aquests, especialment del Seny, pel ferrer Berenguer Fenoll de Castelló i el de València, Domingo
Calatayud, fins que encertaren en ells; altres manyans, com Domingo Agustí i el mateix
Domingo Martí treballaren en l'obra de ferrar el Senyo campana major i la Morlana i el
ferrer Domingo Galceran va fer les faixes i la batallera de la dita campana. En aquesta
gran obra van cobrar tots, fins Antoni Piquer "que va portar lo dit batall amb sa bestia
a la dita ciutat (València) et tornar aquell a la vila ... " , i els qui van fer el treball "... per
alçar lo rest o libant d'espart amb lo qualfon pujat lo Seny de la dita vila en lo campanar, lo qual posaren e meteren en la Cort, en una staqua o bastó, penjant ... "12.
Pagades totes aquestes despeses, venut el material sobrant a diverses persones i
guardada la soga d'espart, que s'havia usat per a posar les campanes al seu lloc, en Ca la
Vila, aquesta obra fa que "el campanar" de l'església gòtica acomplesca el seu servei
sense cap maldecap fins l'any 1433; són catorze anys seguits de volteigs i tocs de campanes que acompanyen la vida religiosa i cívica de la vila.
Però, el dia 16 d'agost de 1433 ens trobem que el campaner Antoni Martí ha fet
de nou la campana Morlana i "les altres campanes" i els ferrers Bernat i Benet Berbegal
16
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"lo mascle e los martinets de la campana Morlana ... i la batallera per a la dita campana Morlana". Tenim clar que la campana Morlana ha estat feta de nou; s'hauria badat o
trencat i ha estat necessari fer-la nova. El que no ens diu el document és quines són "les
altres campanes que son estadesfetes en lo present any". No s'anomena per a res el Seny
o campana Grossa, i en deduïm que aquesta no va necessitar cap reparació, que el seu
estat seguiria sent bo; per tant "les altres campanes" serien el Tiple o Sotil, la d' Asinadéu
i la de les hores, o les tres o alguna d'elles. Per tot aquest treball, el campaner Antoni
Martí reconeix en un protocol fet el 16 de juliol de 1434, davant Guillem Ocello, haver
rebut de mans de Bernat Conques, síndic de Vila-real, la quantitat de 1.510 sous en moneda reial de València, corresponents a tres quintars, tres arroves i vint-i-tres lliures de coure
per l'obra de la campana Morlana, pujar-la al campanar i per la bastida que s'hagué de
fer13.
Entre els anys 1447/48, es fa venir d'Onda al fuster Amblades per a "fer la truja
de la campana Mariana"; a més de la fusta i ferratges, s'empren "dos troços de bigues
per fer bastida ... i una corriola que feu al tocar de la campana apellada Lo Seny"; per
tota aquesta feina el fuster Amblades d'Onda cobra 427 sous i 21 diners, a més de Johan
Esquerre, jurat de Vila-real, que cobra dos sous per anar a Onda a pel dit fuster."
Seria l'any 1456 quan es va trencar la campana més menuda, que anomenen el
Tiple o Sotil, i s'hagué de fondre de nou; es demana que ho faça Pere Simó, campaner de
València. Sabem que era la campana menuda perquè al document llegim: "la campana
que ha feta, la qual ere trencada, ço es, una d'aquelles que stave dalt, prop lo repico ... ";
o siga, la que ocupava la part més alta del campanar, que era precisament la Sotil o Tiple.
Aprofitant la fosa d'aquesta, s' afegiren sis lliures i mitja de coure, que li donarien un altre
so, en ser un poquet més gran. Pels seus treballs, Pere Simó va cobrar dos-cents sous, més
set sous i sis diners pel material emprat i afegit. Al mateix temps, Martí de la Font, que
era ferrer, cobra tretze sous pel ferro emprat en fer les cassoletes de l'eix, els tascons per
a mantindre unit el cos de la truja i els cercles que l'abracen i " aprimar lo batall ... "15.
Un Tiple nou!.
Per l'any 1474 era trencada la Grossa o Seny i es demana "a mestre Johan
Clarguet, mestre de fer campanes del Regne de Burgunya ... fer la campana major o seny
nou qui ere trencat ... ". Per a fer aquesta fosa del nou Senyes prepara tot el material amb
temps; així, Jaume Mascarell, jurat, s'allotja cinc dies al Grau de València "per cercar
cordes et lagar aquelles et talles o quinals per muntar la dita campana o seny nou al dit
campanar", pel que cobra quinze sous; més avant en cobrarà huit més per anar i venir de
València a tornar tot allò llogat; també en cobrarà sis sous Pere Amella, que posà el seu
rocí per tornar la dita corda al mariner del Grau de València, que l'havia llogada; aquest
mariner del Grau, per "loguer de la corda de cànem, corioles et quinals" cobra dèsset
reals, vint-i-cinc sous i sis diners; també es paga a "un moro de la Vall d'Uxá perquè
porta ab sa mula les talles et quinals per muntar la dita campana ... tres sous" i "dos
homens que logaren los jurats per fer e obrir lo clot per metre lo malle de la dita campana o seny nou ... tres sous". El mestre campaner, Johan Clarguet, acabat el seu treball
del Seny nou el 28 de gener de l'any 1475, cobra mil set-cents sous, segons albarà de
manament i àpoca feta pel notari Jaume Sentvicent el 27 de març d'aquest mateix any",
Altra volta es pot sentir la veu del Seny!.
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Aquest Seny nou és batejat pel bisbe de Tortosa, Alfons d'Aragó (1475-1513),
l'any 1477 per la Festa de I'Ascensió del Nostre Senyor (mes de maig), segons ens fa
saber el Manual de Consell de 1477-78, al n˙ m. 34, foli 29v: "Eodem die XXVIljanuarii anno predicto (En el mateix dia 27 de gener de l'any 1478). Nos dits jurats

manam ... que us retingau ... XX sous, que de manament nostre per caritat haveu pagat al
reverent bisbe de gracia de la seu de Tortosa per lo sermo que feu en la festa de la
assencsio de Jhesu Crist e per lo bateg del senyo campana major."; al foli 20v del
mateix document, del dia 25 del mateix gener es diu: "Item que lo seny, si lo bisbe vindra aci, que lo facen bategar lo senyo beneir al dit bisbe e li sie donat algun present al
dit bisbe per sos treballs". És com si s'hagueren fet dues anotacions seguides d'un fet
que ja ha passat i no' l'hagueren anotat; està clar que el bisbe bateja el Senyen la Festa
de I'Ascensió, amb sermó i tot, i que aquesta Festa cau quaranta dies després de Pasqua
de Resurrecció, o siga pel mes de maig; si l'anotació d'haver-ho fet es posa al gener de
1478, vol dir que el bateig del Seny fou en maig de 1477, i després s'anota tot junt, la
petició al bisbe, el bateig i sermó i el present que se li fa per valor de vint sous; bona festa
de bateig del Seny!.
L'obra de l'església gòtica no s'ha acabat; durant aquests anys s'està treballant en
les diverses capelles o estances de la mateixa església i també en l'estructura de l'espa18
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danyar que diem campanar, de tal manera que la visió que ens hem format d'aquella espadanya amb dos cossos sobreposats i que conté només les tres campanes principals, potser no siga l'adient; podria tindre cossos o buits per a alguna campana més; és una suposició que fem en llegir tota la documentació.
AI Llibre de Manual de Consell de 1475-76, n˙ m. 32, fol 17v, llegim que s'ha
obert una finestra al campanar; si aquesta és en el cos de l'espadanya, pensem que seria
un nou buit per a allotjar alguna de les campanes afegides; si la finestra no és en l' espadanyar, no sabem on posar-la en aquesta distribució que tots tenim present damunt l'absis de l'església: " que lafinestra del campanar feta per los honorables jurats, que lo que
ha costat pach lo síndich dels diners de la vila ensemps ab los antipits que san a fer en
la finestra et en lo mur ques face et que lo pach lo sindich dels diners de la vila". Apareix
clarament que aquesta finestra té uns "antipits" o balconets i que necessita un mur que
la fonamente; tot açò concordaria amb un nou buit per a alguna campana, o una traça
nova del campanar, que s'acordaria molt més a l'estil que tenim de l'edifici de les campanes. Açò ho veiem més clarament al document n˙ m. 37 del mateix Manual de Consell,
al foli 11, corresponent als anys de 1484 i 1485, en el qual es parla d' alçar fins a la "sageta" els "pilars de les campanes": " ... que los honorables jurats fasen que los pilars de les
campanes pugen en egual del graó pus avall de la scala de la sageta ... ". Aquella primera
espadanya que es va alçar damunt l'absis de l'església, s'ha anat ampliant en "finestres o
buits per a les campanes noves" i fins i tot hi ha una escala que puja a la sageta que marca
d'on bufa el vent; tot aquest conjunt es vol harmonitzar mitjançant uns pilars que servesquen per a tancar tot el cos, el qual quedaria com a "campanar"; I'obra de I'església encara no s'ha acabat i comprenem que "el campanar va fent-se al ritme de l'obra de l'església"; serà el 3 de maig de 1506 quan es pagarà al manyà d'Onda el penell o sageta nova
que es fa en el campanar i el suposem així acabat: " I tem mes lo dit honorable Consell
ajustat mana esser notat que lo penell que es estat fet hara nou que aquell sia asentat et
posat sobre lo campanar han solia estar a despeses de la vila .. ./tem mes ... que us retingau dels diners de la mateixa vila vint y set sous et quatre dines que paguats haveu de
manament nostre al manya de Onda per lo penell que fet ha et posat sobre la dita esglesia':". Al document n˙ m. 314 de Claveria de 1563-64, foli 21, es mana pagar "deset sous
y tres diners a mestre Johan Copen, manya, per un pany nou que feu per a la porta del
caragol del campanar ... " El campanar de l'església gòtica està acabat i a la porta de caragol, per on es puja, se li posa un pany nou.

El 20 d'agost de 1542 es paga a Simó del Carre, campaner 900 sous per fer una
campana nova, de les dues campanes menudes del campanar; aquestes dues campanes
serien els Tiples, i així podem saber que hi havia dos Tiples, el gran i el menut, En aquesta obra cobren també Miguel Avinent, notari, per l'acte de concòrdia en dit pagament, 1
real castellà, 1 sou i 10 diners; i el mestre Martí Canyegral, fuster, per ajudar a muntar
dita campana i afermar-la en el seu lloc, 2 reals castellans, 3 sous i 8 diners.18.
Encara que no pertany al campanar, sinó al rellotge, el document del Llibre de
Claveria, n˙ m. 324, al foli 46, dels anys 1580-81, ens fa saber del pagament al mercader de València, Francisco de Caspe, per la compra de dotze quintars de metall perquè
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Phelip de la Torre faça una campana nova per al rellotge i també a "Luis Hinça, relonger,
per asentar la maça y adobar lo relonge ... i a mestre Antoni Fraisca, pedra piquer, per
pujar los pilars on dita campana se asenta y als homens que aiudaren a pujar i acentar
dita campana"; tot el pagament suma la quantitat de cinc mil sis-cents cinquanta-un sous
i nou diners. Tot açò queda escrit al detall en una "ceda" o cèdula que fan els magnífics
jurats i jutges comptadors de la vila.
L'˙ ltim document que ens parla de les campanes d'aquest campanar o espadanyar
de l'església gòtica el trobem al n˙ m. 76 del Manual de Consell, foli 30 de 1702-1703,
concretament del dia 2 de gener de 1703; diu així: "Lo dit consell ut supra ajustat mana
esser notat que no te lloch lo memorial posat per Mossen Berthomeu Vinyes, administrador de la fabrica, en lo que demana trescentes lliures que la vila te pera quitar, pera
refondre una campana que ya rompuda y les peses seran menester pera fer les demes
campanes que en respecte de fer tot lo desus dit la vila no faltara en son cas y lloch per
via de prestamo". En aquest document trobem l'enllaç del campanar de l'església gòtica
i el nou campanar que ja s'ha acabat en ellloc del "Pla de l'Església". El Consell de la
Vila no veu adient refondre una campana trencada, ja que és el moment en què s'ha de
mirar quines campanes es posen o es fan noves per al nou campanar, que va a començar
la seua vida.
Bon servei ha fet aquest campanar o espadanyar de l'església gòtica de Sant
Jaume a Vila-real; els seus tocs, els seues volteigs s'han escoltat durant més de tres-cents
quaranta anys (1363-1703); ell, campanar menor, dóna pas ara al que per antonomàsia
anomenarem "el campanar de Vila-real".

EL CAMPANAR DE VILA-REAL .TRES-CENTS ANYS
D'HISTÒRIA

Per al nostre poble, Vila-real, l'edifici emblemàtic i que dóna essència a tot el conjunt poblacional, és, sense cap mena de dubte, el campanar amb l' església Arxiprestal de
Sant Jaume, o església Major. Fins i tot ara, quan els edificis s'arrapen cap el cel, volent ser
d'entre tots el més alt, aquell que sorgeix per damunt és el nostre campanar i sense fer cap
profia amb aquests edificis de "nova planta", ja que ell els avança en l'edat, l'experiència i
el servei. Aquells són d'època recent, el campanar compleix ara tres-cents anys.
El campanar de Vila-real guarda la memòria dels antics espadanyars-Ven la primitiva església i després en la gòtica, dels que acabem d'exposar la seua història. Quan la vila
es decidia en l'edificació del campanar, ubicant-lo en el "Pla de l'Església", que hi era entre
la façana de la gòtica de Sant Jaume i el Portal d'Onda; el P. Inza en el seu "Epítome histórico" ens diu "que la torre de las campanas fue edificada en el lugar mismo donde se reunía el antiguo Capítulo parroquial"?' . Ací començava una nova fisonomia per al poble.
El projecte d'edificació del campanar de Vila-real potser fóra de l'any 1681, o d'abans (els grans projectes no es fan d'un dia per a un altre), ja que el 14 de gener de 1682
trobem que Mn. Pau Benlloch és l'administrador de I'obra del campanar i paga les des pe20
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ses d'un forn de calç "que es feu en dit temps per a començar la torre'?', Però, la primera
pedra del campanar es col-loca el 26 d'abril de 1682, segons testifica l'arxiver de la parròquia, Mn. Eusebi Vicent, en el Primer Llibre de Capítols, ara desaparegut: "A 26 dies del
mes d'abril del any 1682 portaren la primera pedra de la torre de les campanes, la cual
posá Miquel Soler, menor, ciutadá Jurat en cap, sent Jurats el dit y segón Jusep Aliaga, terser Llois Bonet, quart Jusep Llop, Justisia Pascual Oller, Majordom Joan Batiste Aliaga,
Sindic Pascual Alberola, scrivà Josep Ferrando, Vicari de dita Parroquia Dr. Juan Lleó
Croquella, Administrador de dita fàbrica Mosèn Pau Benlloch (sic
El mestre de dita
obra fou Agustí Mayques de València i els encarregats de portar-la a terme, els germans
Jaume i Severí Sebastià; els canters que treballaren la pedra, de les canteres de Borriol i
Benadresa, foren Josep Montañés, Josep Marzal i Vicent Llorens, veïns de Borriol. A Mn.
Pau Benlloch el succeí en el càrrec d'administrador de l'obra del campanar, Mn. Jaume
Porta",

r.

L'obra del campanar, una obra gran per a una vila com la d'aquell temps, s'ha posat
en marxa. A la Historia de Villarreal de Mn. Benito Traver, al capítol XXXIX, llegim que
la major part del veïnat de Vila-real va contribuir amb els seus esforços i diners a la construcció d'aquest campanar, que va costar la quantitat de dos mil sis-centes vint-i-cinc lliures.
Sobre l'acabament de l'obra del campanar no es coneix una data certa; d'entre les
notícies que en fan referència, per allusions a les campanes, es pot ben bé dir que abans del
mes d'abril de l'any 1703 el campanar ja seria acabat o estaria acabant-se, perquè van
posant-se les campanes en el seu lloc corresponent. Les campanes que s'instal-len de primer són les de l'espadanya de l'església gòtica; però, ja ho hem anotat abans (Doc. 76
Manual de Consell) en posar-les una d'elles es troba badada i l'administrador de la fàbrica
de l'església, Mn. Bertomeu Vinyes, demana al Consell diners per a refondre-la, cosa que
li és negada, com ja sabem, ja que la intenció del Consell és usar les campanes que estiguen en bon ˙ s i fer-ne unes noves per a la dotació del nou campanar, cosa que portaran a
terme usant els vells canons de les muralles de la vila, enfrontant-se i tot a la negativa del
governador de Castelló; açò és aprovat el24 d'abril de 170323•
Durant tot l'any 1703 se susciten diverses qüestions o plets entre el Consell de la
Vila i el clergat de la parròquia, sobre qui devia pagar al campaner o campaners encarregats
de tocar les campanes del campanar; dites qüestions les soluciona el Tribunal del Consell
de València el 28 d'octubre de 1703, establint l'estipendi que s'ha de pagar pels tocs i qui
l'ha de pagar segons siga la festa o el toc". Per totes aquestes qüestions i dates, es podria
suposar que l' acabament de l' obra del campanar seria pels inicis de I'any 1703 i durant tot
aquest any s'anirien installant les campanes, els campaners fent els tocs adients i solucionant-se la qüestió dels emoluments que aquests rebrien.
D'aquesta exposició de fets o Memorial que es tramet a València traiem dades com
aquestes: "En la Sglesia parroquial antiguament no havia campanar o torre; estaven les
campanes dispostes de forma quel escolà de dins de la Esglesia podia tocar aquelles o repicarIes sens faltar als ministeris de la Esglesia. En aprés, la vila o la parroquia de dita vila,
hafabricat una torre pera dites campanes ahon ha posat les antigues y altres noves que se
han fabricat de nou, totes en numero de 7, les cuals no es poden tocar de dins de la
Esglesia"
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El dia 9 de gener de 1703 s'inicien els tràmits per a la fosa de tres noves campanes, que s'uniran a les que ja hi ha de l'anterior campanar, encarregant fer-les als mestres
de fondre de la ciutat de València, Thomas Lafuente i Joan Lavinya; aquestes campanes
volen fer-les del material de tres canons de les muralles; com s'oposa el governador de
Castelló, el 16 d'abril de 1703, envien al síndic a València perquè obtinga el permís
adient" pera que el Sr. Virrey no nos diga cosa alguna" (M.C. n° 76,foli 39). Aixíja el
24 d'abril de 1703 es preparen els recursos per a la fosa de tres campanes, de trenta, vinti-quatre i dotze quintars, perquè facen joc amb les que ja hi ha; després es rectificarà el
pes d'aquesta augmentant-lo. En subsegüents capitulacions o contractes es determina tot
el referent a les tres noves campanes, drets i obligacions dels qui manen fer-les i dels mestres fonedors; Miquel Brun, manyà d'Onda, és l'encarregat de fer" tots elsferros de les
truges de les campanes de la parroquia de la present vila pera posar en lo campanar e
o Micalet de dita parrochial" (13 maig 1703).
El Document n˙ m. 89 del Judiciario de 1741, folis 12, 28 de maig de 1741, ens
fa saber el nom de la segona grossa, la Sargantana, en manar que es faça nova la "lengua", o siga el batall "de la campana de la Torre de la Parroquial llamada dicha campana La Sargantana".
Al "Manoll d' Acords de 1749, foli 17, del 17 de març de 1749", s'anomena
"Campana de stilo" a la que volteja la vespra del diumenge de "Minerva" o diumenge
dedicat al Nostre Senyor en el Santíssim Sagrament, quart diumenge de mes, i que solemnitzava la Confraria de la Minerva; aquesta campana és la "Sargantana" o segona grossa,
que encara hui volteja per a anunciar les XL hores en les festes que es preparen amb
Triduum i Exposició del Santíssim Sagrament.
De 1802 és el Tiple amb figura cònica, que salvat de la desferra de 1938, es guarda a la primera sala del campanar, com a memòria de tantes campanes desaparegudes i
que han harmonitzat la seua veu ..
Hi ha una "campaneta" posada a l'espadanya, enmig la teulada de l'església
Major, a la que anomenem "el Simbolet", que és la més antiga de totes les que hi ha a
Vila-real, que sapiem; és del s. XVII o abans i pertany a l'església gòtica; molts anys ha
avisat a missa i ha alertat el campaner perquè tocara a "Alsinadéu "; la corda que la feia
parlar penjava enmig de la nau principal de l' Arxiprestal; ara fa anys que la seua veu
quasi silenciosa, però penetrant, no s'escolta pels aires de Vila-real.
El s. XIX ens ha deixat poques notícies sobre el campanar. A l' Arxiu Municipal,
en el n˙ m. 137 de les Actes de 1881/82, en la sessió extraordinària de l' 11 abril 1882, llegim que es crea una "Compañía de Bomberos" i aprofitant aquesta avinentesa s'estableix
la norma per al "toc a foc", o siga com ha de ser per a orientar els veïns; "Asimismo y con
el fin de que los vecinos tengan conocimiento cuando ocurra un incendio, del barrio en
que acontece, se acordó que después de hecha la señal del fuego con el repique de la
campana mayor, se haga otra señal con un toque de otra campana cuando el fuego exista en el barrio de la villa, dos para el barrio del arrabal de Castellán, tres para el de
Onda y cuatro para el de Valencia".
Del segle XX recordarem unes dates especials. L'any 1902 s'inaugurà
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Rellotge del campanar"; després de cent anys segueix sent puntual per a donar-nos l'hora als de Vila-real. A la desena dels trenta les campanes no podien cantar fort amb la seua
veu de bronze i callaren del trenta-sis al trenta-huit; el 16 de juny de 1938, quan la guerra s'acabava, un tren armat, des de la revolta de la via de l'estació cap a les Alqueries,
bombardeja el campanar, com excusa una metralladora al Simolet; el campanar de Vilareal queda greument danyat i la ferida fa témer per la consistència de la sala de les campanes, que han estat destrossades pels projectils, excepte els dos tiples que s'han salvat
per ser a la part de darrere. En venir la pau, el poble vol recuperar les campanes i el campanar i es fan unes obres de consolidació dels buits danyats en espera de la restauració
definitiva; aquesta imatge és la que hem contemplat des de 1938 fins 1978, quaranta anys
d'un Vila-real creixent i progressant. Al 1938 comencen a fondre's les noves campanes
amb el material de les velles i des d'aquest any fins 1942 se'n fan cinc per al campanar i

El campanar de Vila-real fou danyat quan la contesa de la Guerra Civil de 1936-39 i prèvia reparaciá
urgent pel perill d'enfonsament. Va arribar fins a l'any 1978, en quèfou restaurat totalment, descobrint-se una
làpida que commemora les efemèrides, que així diu: 1686-1703: Els nostres avantpassats el construïren. 19361939: la Guerra Civil el va destruir parcialment. 1978: els vila-realencs, en subscripció popular, el restauren
el 3 de setembre, festes de la Mare de Déu de Gràcia 1978.

una per a les Alqueries, i diuen que encara va sobrar material. Els dos tiples es van badar
i d'ells, el de 1802 ens queda de testimoni "viu". El campanar només té, durant quaranta
anys, cinc campanes, però els seus tocs, la seua veu és la veu del poble.
La restauració del campanar. L'any 1977, en fer-se càrrec de la parròquia de Sant
Jaume de Vila-real, com a rector, Mn. Joan Bta. Alba i Berenguer, arribava l'hora de la
restauració; fetes les sol-licituds i permisos adients, comença el muntatge del bastiment,
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un bastiment espectacular que abraçava tota la torre de daltabaix, admiració de tothom i
que feia possible la gran obra. El 21 març de 1978 són tots els permisos en regla i l' obra
començada segueix a bon ritme. El cura, amb l'ànim d'un jove que no es tira enrere
davant allò difícil, demana subvencions i ajudes a l' Ajuntament, a les entitats i bancs que
hi ha a la vila, a la feligresia i a tot el poble de Vila-real; la Cooperativa Catòlica Agrària
i la seua Caixa Rural contribuirà amb un milió de pessetes i a la fi es farà càrrec del dèficit d'unes cent mil pessetes, l'Ajuntament ho farà també amb un milió, la Caixa de
València amb mig milió i la d'Estalvis amb dues-centes mil pessetes; poques són les
aportacions d'altres entitats i fins els deu milions que costà l'obra, les almoines de la gent
són les que ho paguen, amb l'agraïment a tothom per part de la parròquia. Com a acabament d'aquesta gran obra de restauració del campanar es posen les dues campanes que
faltaven, que eren la tercera i la quarta grans, es fa el canvi dels capçals de fusta pels
metàl-lics i l'electrificació de totes les campanes i tot ho sufraguen els "germans Gil" com
a benefactors de la parròquia: El dia de la Festa de la Patrona, la Mare de Déu de Gràcia,
3 setembre 1978, el Sr. bisbe de la Diòcesi, Dr. Josep-Maria Cases i Deordal, inaugura la
restauració, en la benedicció de les noves campanes, a les quals es posa el nom de
"Geroni i Joanna" i "Pasquala i Maria", foren padrins l'alcalde Sr. Samuel Garrido amb
la seua esposa Matilde i els germans Pepe i Carme Gil.
I, qui tocaven les campanes ... ? Els campaners de Vila-real. Recordem almenys els
noms dels que guardem memòria:
1363, " ... dos hòmens que tocassen les damunt dites campanes mentre la processó del Corpus ... "
1374, Francesc Ballester, sagristà, i Guillem Gamiça, sagristà de l'església Major.
1412, Llorenç d' Anyó, és guarda del campanar per a vigilar en temps de guerra.
1441, Bernat Conques, sagristà major,
1749, " ... dose hombres tiene la presente villa asalariados con título de portadores de cartas y campaneros ... "
1756, Josep Manzanet, que renuncia al càrrec per "haverle caido de dicha torre un
hijo y havérsele muerto".- Félix Mateu i com a ajudant Vicent Corbató.
1792, Bautista Peris, que renuncia a l'ofici i en el seu lloc és anomenat Manuel
Lopes, que és sastre.
D'abans de 1900 a 1941, Joan Delás Beltrán, a qui succeí el seu fill. Després, Joan
Sorribes Badal, gendre del primer, natural d' Artana, que morí a conseqüència del
constipat que va agarrar en anar a tocar "a foc" quan la crema del cine "La Luz".
Mentre es feia gran el fill d'aquest, va actuar de campaner, Manuel Rubert, el Mut.
Joan Sorribes Delàs, fill i nét dels anteriors.
De 1941 a 1971, Manuel Moner Llop, a qui podem considerar com l'˙ ltim campaner del campanar de Vila-real. Aquest feia la seua vida a dalt del campanar, fent
sonar les campanes i treballant com a espardenyer.
L'any 1971 en jubilar-se aquest ˙ ltim campaner, s'hagué d'habilitar una cambra a
l'entrada del campanar, buidant-la d'enderrocs, fins on es feren baixar les cordes
per a tocar les campanes; després, al 1978, s' electrificaren per a tocar-les des de
la Sagristia; en aquests anys els tocs han estat possibles gràcies a Lluís Manzanet
i als sagristans de l'església Major, Gonzalo, Nicolàs Pérez i Gonzalo Sánchez.
L'any 2000, l'associació cultural "Amics de les Campanes de Vila-real", assumeix
la tasca de recuperar la veu de les campanes i tot allò que és "la cultura del campanar" i es recupera el toc de l' Avemaria replicada, cada dissabte i vespra de festa
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i els altres tocs en dates determinades, com el vol de campanes amb el Concert de
la Banda de M˙ sica "La Lira" en el Simolet en l'abans vespra de Sant Jaume, i
movent la celebració de dos Aplecs de Campaners de la Comunitat Valenciana a
Vila-real, tot col-laborant la Regidoria de Cultura de l'Il-lm, Ajuntament de Vilareal.

Aquest és el dibuix més antic de Vila-real. El vafer l'historiador
Viciana.

Som al 2003. Tres-cents anys ens separen d'aquell en el que el campanar de Vilareal mirava per primera volta des de dalt cap avall i s'encisava amb la nostra vila, enamorant-se'n per a sempre; tres-cents anys des que prenia decididament el paper de vigia
i sentinella de la quotidianitat de la nostra gent i d'animador joiós de les festes grans i
menudes, religioses i socials; tres-cents anys que les seues campanes acompanyen el veïnat des de l'alegre comitiva del bateig fins el comiat d'una vida que passa d'aquesta a
l'altra; tres-cents anys d'acomboies i d'esforços, de festeigs i bombardeigs, sempre esvelta la figura fins mostrant la ferida immensa d'una història i la seua estimada restauració;
tres-cents anys d'una veu que coneix la vila, els ravals i els afores i fins i tot es fa sentir
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en els raconets més allunyats de Carinyena, Les Solades, Cap de Terme, Pinella i
Madrigal i refresquen les aigües del Millars, fent-les ressò d'encís en les Séquies del
Diable i la Major, la Sequiola i la Sequieta de l'horta i en la de les Sénies i els Pous del
secà.
És una història memorable la del campanar de Vila-real. Per ella enguany farem
diversos actes i publicacions. Per començar hem celebrat el 11 Aplec de Campaners a
Vila-real, dissabte dia 22 de febrer d'aquest 2003, en les Commemoracions Fundacionals,
on el campanar ha rebut la visita de campaners de tota la Comunitat Valenciana i deixà
que s'escoltara en ellles veus de les campanes de tants pobles i la seua pròpia, a l'ensems
que rebia l'homenatge de la parròquia, l' Ajuntament i tota la gent de Vila-real.
Per a molt anys, campanar de Vila-real!

Mn. Vicent Gimeno i Estornell
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