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Josep Eixarch Frasno
(1915-2011)

Antoni Eixarch Cardona. eixarch.antonio@gmail.com

Un home que va indagar en la història dels pobles amb una passió i una il·lusió con-
tagiosa. En la meva modesta opinió no ha estat un historiador, la seva vocació ha estat 
la recerca, la investigació. El buidatge dels arxius notarials i eclesiàstics, històrics i 
municipals era la seva verdadera devoció, és el que sempre li havia agradat.

Per entendre l’objectiu i la justificació de la seva obra, cal fer un petit repàs biogràfic 
envers el personatge i anar situant-lo en els diferents àmbits en què va desenvolupar 

els seus treballs.
En José Domingo, Josep per als amics i familiars, és el més me-

nut d’onze fills, dels quals tan sols en varen sobreviure cinc, d’un 
matrimoni humil, de costums senzilles, prototip d’una família de 
camp que també treballaven en l’espardenya -economia de super-
vivència- i sobretot molt identificada amb el territori. No en va, les 
branques del llinatge dels seus avantpassats, els Exarch, Frasne, 
Homedes, Monfort... arribaren al Forcall procedents d’altres con-
trades de la comarca dins la centúria que va de l’any 1600 al 1700. 
Varen arrelar fins que les grans emigracions de principis del 1900 
propiciades per la industrialització, especialment a Catalunya, i 
més tard com a conseqüència de la guerra civil espanyola del 36 
produïren el desplaçament, en ocasions l’exili,  de gent jove del 
món rural a la ciutat fugint de la precarietat i anant cap a la recerca 

d’un millor desenvolupament personal, cultural i econòmic. Ell va ser un d’aquests 
emigrants.

Neix al Forcall un onze d’abril del 1915, dins d’una zona rural empobrida, agresta, 
dura, -ara li diríem deprimida-, castigada per les malalties i per les males collites, 
d’alta mortalitat infantil -tres dels seus germans no van superar l’any de vida i dels 
altres tres que moriren prematurament, el que més va poder complir va ser  9 anys-. La 
transició demogràfica inicia un descens -la població passa de 2.241 habitants el 1910 a 
1.782 el 1920- imparable i progressiu fins als nostres dies. Estem a les portes d’una no-
table crisi econòmica, que es produeix el 1917. Espanya no se’n surt: guerra d’Àfrica 
(1893-94), confrontament i pèrdua de les últimes colònies de Cuba i Filipines (1895-
98), recent finalització de la guerra de Melilla (1909-10)  i entrebancs amb la guerra 
del Rif que va durar del 1911 al 1927. La crisi social desemboca en la coneguda com 
Setmana Tràgica el 1909 i una devastadora epidèmia com va ser la «grip espanyola». 
Era un Forcall que no tenia llum elèctrica, que no tenia aigua corrent, ni construïda la 
font de la plaça, i on encara no arribava el cotxe correu.

Als tres anys es queda orfe de pare i als dotze de mare. La seva infantesa, com es 
pot intuir, és feixuga. Les primeres lletres les aprèn al seu poble, primer al colegio de 
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les monges i ja més grandet a l’escola municipal. És quan es queda orfe de pare i mare 
quan el seu oncle, aleshores Canonge de Múrcia i poc després Canonge Ardiaca de la 
Catedral de Tortosa, Dr. Bernardo Frasno Penarrocha (1868-1936) -llicenciat en Dret 
Canònic i doctorat en Teologia per la Universitat de Roma-, se l’emporta, junt amb el 
seu germà Bernardo (1909-1980) -són els dos més petits, un amb dotze anys i l’altre 
amb catorze- al Seminari de Múrcia i al poc temps al Seminari Conciliar de Tortosa. 
El camí dels germans serà diferent, en Bernardo aviat se’n va a treballar a l’Electra 
i en Josep inicia la carrera eclesiàstica; a partir d’ara el coneixement de les llengües 
mortes, la filosofia i la teologia, en definitiva les humanitats formaran part inseparable 
de la seva vida. El seu oncle va tenir gran influència en la seva formació. Va ser qui, en 
els nou anys que van conviure, li va inculcar la fe cristiana, la inquietud per l’estudi i 
la perseverança en el treball.

La guerra civil dóna un gir a la seva vida. Com molts altres s’incorpora forçat a 
l’exèrcit, deixa els seus estudis del seminari i en acabar l’enfrontament bèl·lic, obté a 
Castelló el 1941 el títol de Maestro de Primera Enseñanza. Exerceix primer al Forcall, 
molt poc temps,  i es trasllada definitivament a Barcelona on el 1948 es llicencia en 
Filosofia i Lletres, especialitat de llengües clàssiques. Dóna classes de llatí a diversos 
instituts de batxillerat, però és als escolapis de San Anton de Barcelona on desenvolupa 
la seva capacitat docent i de notable comunicador. Allí està durant 30 anys, des del curs 
1949-50 al 1977-78, donant classes de llatí. El qui escriu aquestes línies el va tenir de 
professor al batxillerat de l’època, a principis dels anys seixanta; no desaprofitava cap 
ocasió per enllaçar l’exercici que estàvem treballant amb una referència als camafeus 
i denaris que es trobaven llaurant la terra a la Moleta de Liborio -aleshores es creia, 
o així ho tenia jo entès, que aquell assentament iberoromà es tractava de Bisgargis, 
encara no es parlava massa de Lesera- o de la geografia de Ptolomeu amb les seves 
cites i amb un ampli anecdotari dels costums, dels quals ell anomenava els seus «com-
patricis forcallans». Sens dubte, això era ja una mostra i un indici de la seva necessitat 
de saber, de conèixer els orígens i la història de la terra que el va veure néixer. El que 
jo no sabia és que el professor Eixarch, que és com a mi m’agrada anomenar-lo, ja 
estava en contacte amb el Dr. Serra Ràfols, el qual va visitar i emetre un informe so-
bre la Moleta el 1958. Estic convençut que els alumnes de llatí de San Anton van ser 
coneixedors molt abans que la majoria de forcallans de l’existència de la Res publica 
leserensis; la seva labor als escolapis encara ara me la recorden alguns exalumnes amb 
qui casualment m’he trobat en diversos escenaris socials: «Eixarch..., Eixarch..., jo 
tenia un professor de llatí que es deia Eixarch, m’agradava molt com ensenyava i ens 
parlava d’un poble... del Forcall..., fins i tot va aconseguir que el llatí m’agradés..., tu 
ets el seu nebot? ».

El 1949 contrau matrimoni amb la dona que l’acompanyarà i li farà costat al llarg 
de la seva vida, la Sra. Carmen Planas, amb qui va tenir dos fills que li van donar dues 
nétes.

La tasca investigadora d’en Josep va començar a la població de Viladecans, situada 
al Baix Llobregat. Ell i la seva dona van adquirir, vora el 1955, una casa per anar a 
passar els caps de setmana i alguns dels dies de vacances. Aviat se li va despertar el cu-
quet d’investigador, va interessar-se per conèixer coses de la història d’aquella petita 
ciutat on havia anat a parar i amb gran sorpresa va comprovar que no hi havia res de 
res, a l’Ajuntament no tenien res, el capellà de la parròquia no tenia cap coneixement... 
ell va decidir dedicar les seves hores de lleure a gratar pels arxius dels municipis de la 
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comarca, de la parròquia, de la Corona d’Aragó, al de la Ciutat de Barcelona i un llarg 
etcètera. Aviat va començar a donar fruit la seva recerca i el 1958 va poder oferir als 
viladecanencs una petita exposició documental al propi Ajuntament.

No es va donar per satisfet i va endegar una prolífica producció d’estudis, que de-
tallem a continuació, i que a més de posar-los a la llum pública a través de diferents 
mitjans de comunicació escrits, els divulgava de paraula en sessions programades a 
l’escola Àngela Roca on donaven classe els qui serien historiadors locals, la professora 
Guerra i el professor Salas:

«Notas históricas de Viladecans» aparegut al programa de festes de 1958 , «Nues-
tra Sra. de Salas» el 1959, «Los Batlles de Viladecans», «A propósito de un tercer 
centenario» i «Antigüedad de nuestras fiestas mayores» el 1960,  «Festes populars», 
«Mercats municipals» i «Església de Sant Joan de Viladecans» col·laboracions als 
programes de Festes de 1962, 1963 i 1965 respectivament, «Resumen histórico de 
Viladecans: los Burgués, señores de Viladecans, frente a la política de reunificación 
de los dominios de Aramprunyà» i «El antiguo retablo de Ntra. Sra. de Salas» el 1964, 
publicats a la revista Viladecans, «Desde la primitiva capilla de San Juan a la Antigua 
Iglesia parroquial de Viladecans» el 1965, «Història de Viladecans» publicat en el 
Boletín informativo Voz el 1971-72, «La casa de la Villa de Viladecans», «Instala-
ción del teléfono», «Antigüedad  de la devoción a San Isidro en Viladecans», «Primer 
alumbrado público», «Cementerio nuevo», «Limpiar corredores. Bando», «Dotación 
para el maestro», «Fem la història de Viladecans» el 1980,  «En busca de la historia 
perdida» el 1982, sortits a la llum en diversos números del Butlletí Municipal,  «La 
terrible peste de 1651-1652 probable origen del patronazgo de San Sebastián sobre 
Viladecans», «Toponimia del término de Viladecans» presentats a les III Jornades d’ 
Història Local el 1984. 

Part d’aquests treballs van estar recollits al llibre publicat el 1989 per l’Ajuntament 
de Viladecans, presidit pel Sr. Jaume Monfort (alcalde del 1987 al 2004), Les arrels 
històriques de Viladecans (segles XII-XVIII) prologat pel Dr. Jaume Codina I Vilà 
(1923-2007), llicenciat en filosofia i geògraf, estudiós per excel·lència de la comarca 
del delta del Llobregat. El perquè Eixarch va cloure la seva recerca al s. XVIII, deixant 
a banda els treballs monogràfics esmentats anteriorment, no ho sé del cert, però crec 
que és degut que l’arxiu municipal de Viladecans disposava de documentació per ca-
talogar de la ciutat a partir de 1800 i en això estaven treballant els historiadors Sra. 
Natividad Guerra, Sr. Manuel Luengo i Sr. José Luis Salas, els quals ho publicarien 
el 1984  a La lucha cotidiana por la vida: Viladecans 1802-1843. En el llibre, el pro-
fessor Eixarch estructura molt bé els fonaments històrics i fa una recerca pels castells, 
esglésies, masies i per les situacions extremes que van conviure amb els pobladors de 
l’època: «Origen de Viladecans y la família Burgués», «La Torre del Baró», «La Torre 
Roja», «L’Ermita de la Mare de Déu de Salas», «De la primitiva capella de Sant Joan 
a l’antiga Església Parroquial de Viladecans», «Més d’un segle de lluites i esforços per 
aconseguir la independència religiosa de la Parròquia de Sant Climent», «La terrible 
pesta de 1651-1652. Probable origen del patronatge de Sant Sebastià sobre Vilade-
cans», «La casa de la Vila i els batlles de Viladecans», «El món de les masies». Té 
l’encert d’incloure una base documental original que li dóna rigor i serietat al seu tre-
ball, -per exemple, un document del 15 d’octubre de 1148 en què el comte de Barcelo-
na Ramon Berenguer IV, en ple setge de Tortosa, empenyora al bisbe Guillem Tarroja 
els dominis de Viladecans o un altre de 23 de gener de 1257 pel qual Jaume I confirma 
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a Gil Garcés d’Azagra la compra de Viladecans i Gavà, i així fins a 36 documents-, 
pel que va ser un clar referent per altres historiadors. Em consta que se li va quedar al 
tinter un estudi sobre la revolta dels remences d’aquesta zona geogràfica, en la segona 
mitat del S XV, reivindicant l’abolició dels mals usos.

Sens dubte, a la recerca i als raonaments científics d’en Josep Eixarch deu el poble 
de Viladecans els primers estudis sobre les seves arrels històriques, història medieval 
i moderna, encara avui en dia vigents, així com haver localitzat bona part dels perga-
mins, cedits per particulars, que avui l’arxiu municipal conserva i dels quals ha estat 
traductor d’alguns d’ells. Fins i tot va decidir quedar-se’n en dipòsit dos de gran for-
mat, «Venda de la Quadra Burguesa» datat el 27 de març de 1527 i «Sentències sobre 
jurisdicció i delmes de la Quadra Burguesa» datat el 23 de febrer de 1606 -els va cus-
todiar des de l’any 1958 al 1984-, fins que l’Ajuntament es decidís a habilitar un arxiu 
en condicions i nomenar un arxiver oficial.  Del que va significar la seva obra se’n fa 
recull a la comunicació presentada a les VI Jornades de Patrimoni d’Història Local al 
Prat de Llobregat «Més de 50 anys d’historiografia local» el 2011 per Xavier Calderé i 
Manuel Luengo i un escrit a la Revista de Viladecans 
el mateix any.

Per més mèrit del personatge no volem obviar que 
aquesta etapa que li va tocar viure també era poc 
agraïda. S’acabava de deixar enrere els anys de la 
postguerra, encara hi havia certa mancança de mi-
tjans. Mai no va tenir vehicle propi, per la qual cosa 
s’havia de  desplaçar amb autobusos entre pobles i 
això li feia perdre molt temps; els arxius els copiava 
a mà, amb ploma, i després, a casa, els passava  “a 
màquina” -érem molt lluny de l’ús de la fotocopiado-
ra, el fax, el PC i la impressora- en mitges quartilles, 
que agrupava per temes, lligades amb cordills i guar-
dades dins de sobres en què escrivia el nom del motiu 
genèric del seu contingut.

Però la capacitat de treball del professor ha estat 
sempre quasi inesgotable. Paral·lelament a la seva tasca investigadora en relació a 
Viladecans i els seus voltants, no deixava de mirar de reüll cap al seu poble, cap al For-
call. La Moleta de Liborio i l’ascendència de Morella sobre els pobles de la comarca 
el portava de cap. Aprofitava qualsevol oportunitat per desplaçar-se al Forcall. Cal dir 
que s’emprava quasi un dia en anar de Barcelona a Forcall, i s’agafava a l’estació de 
França de Barcelona el tren anomenat col·loquialment sevillano a les 7 del matí fins 
a l’estació de Vinaròs on una tartana et portava al centre de la població per pujar al 
cotxe de línia que feia el trajecte Vinaròs-Morella i en  aquesta població s’agafava un 
altre cotxe correu que feia el trajecte Morella-Alcorisa; afortunadament Forcall era la 
primera parada, eren les 7 de la vesprada. 

Poc a poc, anava contactant amb alcaldes dels pobles de la comarca dels Ports, rec-
tors de les parròquies, secretaris dels ajuntaments i s’anava endinsant en el papers que 
dormien des de feia segles en prestatgeries plenes de pols que esperaven que algú com 
ell desxifrés la valuosa informació que guardaven en les seves planes a la vegada que 
deixava amics per on passava. 
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Sempre va estar a prop del món universitari  i va fer una bona amistat amb  perso-
natges tant rellevants com els professors Dr. Manuel Grau Montserrat (1928-1992) 
–filòleg- , Dr. Felipe Mateu Llopis (1901-1998) –catedràtic de paleografia i diplomàti-
ca, director de la Biblioteca Central de Barcelona i degà de la Facultat de Filosofia 
i Lletres de la Universitat de Barcelona-, el Dr. Josep Serra Ràfols (1902-1971) -ar-
queòleg-, el Dr. Sergio Beser (1934-2010) -catedràtic de literatura-, el Dr. Henri Bou-
ché Peris -antropòleg- i de bon segur que me n’oblido d’altres. Tots desenvoluparen 
treballs diversos en relació a Morella i pobles del voltant i acudia a ells cercant els 
seus coneixements i experiències a mode de consultors en les diferents temàtiques que 
tractava.

En una de les seves visites al Forcall, per la festa major de Sant Víctor, l’any 1956 va 
agafar consciència que les festes se n’anaven en orris. Al poble quedaven pocs homes, 
la majoria havien marxat a fer la greda a França o a Alemanya. Una emigració tem-
poral que moltes vegades es va convertir en definitiva igual que els qui van anar camí 
de Catalunya. Era l’única sortida que tenien les famílies per sobreviure. A casa del seu 
germà Joaquín (1905-1991) va reunir alguns dels forcallans residents a Barcelona que 
havien acudit a gaudir de les festes, possiblement els qui ell creia que serien capaços 
de fer-li costat en la idea que els volia proposar aquell dia: la creació d’una associació, 
com van fer a Morella amb la Colònia Morellanocatalana el 1903, de forcallans que vi-
vint fora del poble treballarien per mantenir els vincles i conservar els costums i festes 
tradicionals. Un cop a Barcelona, i amb la complicitat de l’escolapi pare Jaime Carce-
ller Galindo (1891-1985), de l’empresari Sr. José Ferrer Frasno (1883- 1965) i del seu 
fill Sr. José Ferrer Peñarroya (1917-1997), es va fundar la Colònia Forcallanocatalana; 
ell mateix faria les funcions de secretari i el seu germà Bernardo formaria part de la 
Junta Directiva com a vocal i posteriorment la presidiria en el període 1958-1962.

A partir d’ara té oberts dos fronts de treball, Viladecans i el Forcall.
Ell, com a secretari, és l’encarregat de fer les convocatòries i les actes de les reu-

nions de la Colònia que s’imprimien en «ciclostil»  i es repartien a tots els socis, poc 
a poc el contingut es va anar ampliant i enriquint i el 1959 ja apareixen unes notícies 
que van més enllà de l’estricta redacció d’un acta de reunió, les signa «el cronista de la 
Colònia», tots sabíem que darrere d’aquest pseudònim estava el professor. És el maig 
de 1961 que aquesta fulleta ciclostilada (fins el 1977 no es va imprimir en un taller 
gràfic i el ciclostilat passà a millor vida el 1987) es converteix en el primer número 
de l’actual revista Bisgargis, que a partir de 1969 passa a ser Bisgargis – Boletín  de 
la Colonia y la Villa de Forcall i el 1995 Bisgargis – Butlletí de la Colònia i Vila de 
Forcall en un primer pas per normalitzar la llengua. Amb el seu primer director el pare 
Jaime, al que succeí Mn. Pedro Mampel (1908-1986) i després Mn. Santiago Casano-
va Giner (1922-2011), destacat i reconegut paleontòleg vinculat al Museu de Geologia 
del Seminari de Barcelona, va consolidar el butlletí com a vehicle divulgador de la 
història de la comarca que amb el temps és també el noticiari del poble del Forcall;  
posteriorment s’incorporaren el Sr. José Sabater Carbó (1919-1999) i la Dra. Carmen 
Ferrer Llop i més tard el Sr. Sergio Bordás Rodríguez. Tots ells varen treballar colze a 
colze amb el nostre personatge.

El gener de 1966, Bisgargis estrena una secció nova, «Pinceladas de Historia For-
callana», és on l’entusiasta professor deixarà constància de les seves investigacions. 
Inicia la divulgació del coneixement del Forcall amb un article titulat «Antigüedad de 
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Forcall»  però el març de 1971 el títol queda curt, la seva tasca va més enllà del que 
és el Forcall i el títol de la secció passa a ser «Pinceladas Históricas». El Bisgargis es 
convertirà en la plataforma divulgadora de la seva obra envers el poble del Forcall i la 
comarca dels Ports.

La seva col·laboració en altres revistes és freqüent, Butlletí Amics de Morella en 
diverses edicions entre el 1971 i 1988, Boletín de Cinctorres entre 1980 i 1984, Pen-
yagolosa el 1985, Butlletí del III Centenari de la Creu Coberta de la Balma el 1887, 
«Programes de Festes de la Todolella» el 1988 i 1992. El 1991 publica a la revista AU! 
un monogràfic titulat «III Centenari 1691-1991, d’aldees de Morella a Viles Reials» i 
un altre, el 1996, del «750 aniversari de la carta-pobla del Forcall (1246-1996)». Fins 
i tot el diari Mediterráneo de Castelló recull uns treballs sobre el Forcall i Portell. La 
majoria dels treballs que presenta a aquestes publicacions  són resums o ampliacions 
del que ja ha publicat o publicarà a Bisgargis. També col·labora en crear el 1980 una 
revisteta titulada III Centenario de la llegada de las Reliquias de San Víctor a Forcall 
que s’edita fins l’any de la celebració el 1986; ell s’implica molt i agafa un fort com-
promís amb l’organització dels actes commemoratius.

El 1968 l’alcalde del Forcall Sr. José Mª Palos Ferreras i tot el consistori li ofereixen 
un local on poder organitzar, amb el seu amic Josep Sabater, el Museo-Exposición 
Histórica de Forcall. Entre tot el que es mostra destaca una reproducció de la Carta 
Puebla de 1246, un document de l’estada de Jaume I al Forcall el 1255, documentació 
i fotografies de les excavacions a la Moleta dels Frares, un resum del que varen ser les 
Aldees de Morella fins l’any 1691, part de la col·lecció particular de fòssils propietat 
de Mn. Santiago Casanova,  i un curiós diari manuscrit d’un forcallà , Francisco Gui-
merà Paúls (1860-1921) de mal nom tio Muerte, titulat Cuaderno de Memória  en què 
dia a dia, del 1892 al 1916 anotava tot el que li semblava més rellevant del que succeí 
al poble i el que li arribava de la resta del món. A l’acte d’inauguració va assistir el Dr. 
Felipe Mateu i Llopis.

El 1971 és convidat a assistir com a ponent al Congreso de Historia del País Valen-
ciano.

El 1972 i 1976 fa una encertada divulgació de la festa de Sant Antoni, la «Santantonà 
de Forcall». Ell la dóna a conèixer i l’estudia. És quan contacta amb l’antropòleg Dr. 
Bouché a qui amb entusiasme fa anar a Forcall i l’introdueix en l’entrellat de la festa i 
la seva significació -el Dr. Bouché em comentava anecdòticament, anys després, amb 
motiu de la preparació del programa de majoralia de la festa de 2014, que va ser el 
professor Eixarch el qui li va ensenyar l’existència i ús del verb estisnar, per ell desco-
negut (estisnar les tronques)-. Tant s’implica el Dr. Bouché que esdevé un expert en les 
festes del foc d’altres contrades dels països catalans. És una llàstima que el professor 
Eixarch no pogués gaudir del llibre publicat per l’antropòleg el 2012 amb motiu del 
nomenament de la festa com a “Bé d’Interès Cultural Immaterial” de la Comunitat 
Valenciana, La Santantonà i el foc a Forcall. Els treballs del professor en rescatar el 
significat de la festa han servit perquè altres interessats en ella -Sr. Juan Manuel Segura 
Ferrer, humanista- la faci servir com a part de la base documental per publicar el llibre 
La Santantonada de Forcall (2011).

A mida que va treballant li apareixen noves fites. Es jubila el 1978 i dóna per aca-
bada la part de la seva vida entregada a la docència i es dedica amb cos i ànima a allò 
que més li agrada i entusiasma fer; fixa la seva residència a Viladecans, però al cap 
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d’un any es trasllada al seu Forcall natal amb l’objectiu d’estar més a prop del treball 
de camp que requereixen les seves investigacions. Al seu poble s’estarà fins el 1993, 
als 78 anys, quan es traslladà definitivament a Tortosa.

L’estada al Forcall li resulta molt profitosa i fa feines paral·leles a la seva labor de 
recerca. Promou un concurs escolar sobre la vida de Sant Víctor, el «patrono» del For-
call. També endega una escola de dolçainers.

El seu germà Joaquín el convenç de la necessitat que té la gent gran del poble de 
poder gaudir d’un local on reunir-se, jugar a cartes i petar la xerrada. Agafa la idea i el 
març de 1981 crea una Comissió Gestora i l’u d’abril ja té fundada i legalitzada la Aso-
ciación de Pensionistas y Jubilados Bisgargis de Forcall, de la qual ell és el secretari.

Ell posa en valor la figura d’en Thomás Estevan Joaquín Penarrocha Penarrocha 
(1805-1844) guerriller anomenat «El Groch», capità d’una de les partides afectes al 
general Ramón Cabrera Grinyó (1806-1877), en la primera guerra carlista. El 1969 
varen aparèixer els seus primers escrits -el 1968 arriba a les seves mans el manuscrit 
(1874) d’en José Bordás Marcoval (1823-1894), casat amb la filla gran del «Groc» i  
empresonat a Morella per les seves idees carlistes-; el  1971 descendents de l’autor del 
manuscrit, Francisco Ortí Miralles i el seu nebot Jaime Bordás Ortí -que després seria 
entre el 1975 i 1983 col·laborador de Bisgargis en una secció titulada «Cartas a Don 
José Eixarch Frasno»- li deixen en dipòsit el citat manuscrit, en qualitat de director del 
Museu de Forcall. 

El 1997 sis forcallans posen els diners necessaris i publica l’obra Memorias de un 
voluntario carlista forcallano. A 1833-1875. La Guerra del Groc. José Bordás Mar-
coval on explica els orígens i transcriu el manuscrit, amb diverses il·lustracions, i 
afegeix al final un índex onomàstic, un índex toponímic i un senzill arbre genealògic 
dels Peñarroya-Bordás. El llibre es prologat pel Dr. Joaquim Comas Dellà, historiador. 
Prèviament, el 1967, Bisgargis ja havia publicat  el seu treball «Repercusiones en 
nuestra Villa de las guerras carlistas».

Un tema que el neguiteja és el de la Moleta de Liborio o dels Frares. El preocupa el 
fet que les excavacions no engeguen i quan ho fan s’aturen en poc temps. No accepta 
que el jaciment iberoromà que es va descobrir el 1876 no s’investigui seriosament i 
estigui a expenses de curiosos i d’espoliadors. Ell promou una expedició d’entesos 
el 1956 encapçalats pel Dr. Serra Ràfols i acompanyats per Mn. Pedro Mampel. Cal 
sensibilitzar els qui manen a València. Tot va molt poc a poc. Hi ha intervencions 
puntuals fins que el 1984 el Dr. Ferran Arasa Gil fa una tesi de llicenciatura sobre la 
possible població de Lesera.  Des d’aleshores els unirà una bona amistat. Ara, aquest 
arqueòleg, professor de la Universitat de València ha publicat un bon nombre de in-
formes i articles científics, és el director de les excavacions que en funció de les dis-
ponibilitats econòmiques (suposem que minses respecte al que caldria) van a un ritme 
moderadament lent però amb una prometedora continuïtat en virtut a la seva declara-
ció de “Bé d’Interès Cultural”.

Potser que el llibre Les arrels històriques de Viladecans publicat el 1989 fos el pri-
mer llibre en què va treballar, però no va ser el primer que va veure sortir a la llum. El 
1989 publica el llibre La Mata. Els Ports de Morella, prologat pel Dr. Manuel Grau 
Montserrat. És quasi un llibre fet per encàrrec, no entrava en el seu pla de treball, però 
davant la insistència i el generós patrocini de Mn. Antoni Ripollés Amela -més tard 
Canonge de la Catedral de Tortosa- no va tenir més remei que accedir a fer-lo. Com diu 
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el Dr. Montserrat, aquest treball l’obliga a furgar en els arxius de Forcall, Cinctorres, 
Morella, Tortosa, València, Barcelona, Madrid i especialment els de La Mata. Mentre 
escriu el llibre, les seves fites van més enllà; ell ja fa anys que està pensant en fer un es-
tudi sobre la independència de les aldees de Morella. Té sort i troba uns col·laboradors 
que li ofereixen una ajuda inestimable, D. Antonio Palos Ferreras -notari de Morella 
del 1957 a 1968-, el seu oficial Sr. Enrique Querol Carbó, el Dr. Manuel García Sancho 
(1924-2002) -Canonge i Director de l’Arxiu Històric Diocesà i Capitular de Tortosa-. 
Li obren les portes i el deixen remenar en els lligalls que tenen en custòdia. El resultat 
és encoratjador i tracta temes tan diversos com «Antología de textos referentes a La 
Mata», «Dominio de Morella sobre sus aldeas», «La Mata, aldea y, desde 1355, calle 
de Morella», «La Mata, Villa Real e independiente de Morella. A. 1588» i «Actos de 
posesión de Villa Real», en clara referència al comentari d’abans; temes religiosos, 
«La Iglesia parroquial», «El Vicario perpetuo. Papa Luna. A. 1414», «Inventarios: 
orfebreria, imágenes, retablos  y peirons», «Devoción  a Santa Bárbara, ermita y Co-
fradía», «Rogativa a Sant Cristòfol de Saranyana. La primera ermita», «Las fiestas 
de Sant Antonio», «Organista i Maestros»; «Llinatges com els Vilanova, els Pedro, 
els Dalp i els Vallés» ; i altres temes com «Juglares», «Guerres i allotjaments», «Tes-
tamentos». Acaba el llibre amb una miscel·lània de temes variats, uns apunts demo-
gràfics i un extens apèndix documental  amb un total de dinou documents -del 1259 i 
d’en Jaume I fins als  llistats de Vicaris i Justícies i segells municipals- que clou amb 
una detallada toponímia ordenada alfabèticament i datada en relació al document on 
apareix cada nom en qüestió.

El 1992 organitza a Forcall una mostra que titula Exposició de les masies. Les ma-
sies també són objecte dels seus escrits en Bisgargis i part del fons documental que 
es conserva de les seves investigacions han servit perquè joves historiadores -com les 
Sres. Anabel Ejarque Peñarroya, historiadora i Ana Fores Querol, antropòloga- po-
guessin enriquir la publicació Els masos de Forcall (2010). 

Un llibre presentat pel Dr. Herri Bouché Forcall. Trabajos Históricos 1966-1993 
editat el 1994 per l’Ajuntament de Forcall, aleshores encapçalat pel Sr. Manuel Mon-
fort Molinos (alcalde del 1987 al 2003), recull la majoria dels treballs publicats en les 
diferents revistes comarcals, especialment a Bisgargis. Com diu el Dr. Bouché, dins 
una unitat temàtica, s’aborda molts aspectes diferents que tracten d’arqueologia, topo-
nímia, història, guerres, biografies, religiositat, ensenyament, masies, molins, hortes, 
confraries, òrgans i organistes, campanes, escuts..., res no s’escapa al seu ull analític. 
L’objecte del llibre és el d’aplegar en un sol lloc tots els articles sobre història forcalla-
na i d’alguns pobles de la comarca que va publicant al llarg d’aquests anys.

Comença pel ja anomenat treball sobre «Antigüedad de Forcall» i el segueixen «For-
call. Aldea de Morella»; «La población de Forcall a través de los siglos»; referències 
a l’origen del nom de Forcall i al seu escut, el rellotge de la plaça; de la Moleta dels 
Frares, ens ofereix un acurat i extens treball, és molt curiós el titulat «Páginas de his-
toria forcallana, en protocolos notariales» en què reprodueix el signe notarial –com a 
empremta de validació d’un document- de diferents notaris del 1393 al 1879 i inclou 
la còpia d’una carta signada i segellada, que l’emperador Carlos I dirigeix a Forcall; 
aprofita el diari del «tio muerte» per fer un recull que titula «En la tertulia del tio 
muerte» dels fets més significatius que a criteri del Sr. Guimerà van succeir al Forcall 
entre el 1892 i 1916; «El calvari», «La enseñanza primaria en Forcall. El Colegio de 
las Hermanas, 75 años de labor fecunda»; «La guerra del Groc. Epílogo de la primera 
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guerra carlista» és un dels articles que va presentar en capítols més celebrat pels seus 
lectors incondicionals; dels molins i masos ens explica l’origen del nom, identifica 
diferents propietaris: Liborio, Llorens, Torre Selló, Carbó, Menadellla, Matalí, Punta, 
Pere Forés, Pere Maçaner, Na Mallades, Torreta, Potecari..., cap escapa a la seva per-
severança investigadora; ens parla de l’ermita i de la devoció a la Mare de Déu de la 
Consolació; «La Santantonà de Forcall» és una altra sèrie d’articles de referència; la 
manufactura típica forcallana, la medicina el 1696 i l’epidèmia del còlera de 1885 són 
altres temes que ocupen l’investigador junt amb altres més curiosos com el contracte 
per «provehir neu a la vila»; la història i l’arquitectura del Mesón de la Vila ocupa tam-
bé el seu interès; les hortes de Forcall mereixen un aprofundit estudi: conflictes entre 
regants, capitulacions...; els fonaments històrics de la devoció a Sant Víctor i el seu II 
Centenari, Sant Bricio i Sant Alberto; el treball sobre les Confraries de Forcall -inclou 
la fundació de la Cooperativa Patriarca San José a inicis del s. XX -el fa extensiu a les 
de Cinctorres, Olocau i Saranyana-; ens explica que la carretera de Vinaròs a Saragos-
sa hagués pogut passar per Forcall en època dels reis Felipe III (1578-1621) i Felipe 
IV (1605-1665); ens dóna a conèixer la biografia dels personatges més notables que 
influirien en la vida forcallana: en Blay Berga, Gabriel Roselló de la Torre, els Fort, 
els Miró, els Osset...; reprodueix el monogràfic «D’aldees de Morella a Viles reials» 
que donarà peu a la que en la meva opinió és l’obra més aplaudida per la seva extensió 
i concreció i que publicarà anys més tard; acaba el recull de treballs amb una sèrie 
dedicada a protocols notarials, capitulacions i inventaris de llocs i fets de Castellfort, 
Cinctorres, La Mata,  Ortells, Saranyana -ens assabenta que es va voler separar de La 
Todolella per adherir-se al Forcall-, La Todolella, Villores i Sorita. Cal dir que totes 
les dades i cites estan referenciades amb el nomenclàtor dels arxius consultats, detall 
de l’any i numeració del document o foli, cosa que li dóna un gran sentit de responsa-
bilitat, serietat i fiabilitat a la seva tasca cientificohistòrica.

Ja instal·lat a la Residència Diocesana Sant Miquel Arcàngel de Tortosa s’interessa 
pel lloc que l’envolta, la seva inquietud pel saber no el deixa tranquil i es converteix en 
un visitant fidel al Arxiu Diocesà de Tortosa. L’aleshores Bisbe de Tortosa, Dr. Lluís 
Martínez Sistach li demana que ajudi el director de l’Arxiu, el forcallà Mn. Manuel 
García Sancho, en la tasca de classificació i catalogació d’un fons documental. En 
aquest entorn consolida l’amistat amb Mn. Salvador Ballester Huguet i el Dr. Mn. 
Josep Alanyà Roig -Canonge i historiador-, ambdós esdevingueren directors succes-
sivament de l’Arxiu. L’ajudaren molt en les tasques de recerca que encara, a la seva 
edat –prop dels 80 anys-, es veia en cor de portar a terme.

El 1996 treu a la llum el llibre 1r Centenari Parròquia del Sant Crist de la Catedral 
de Tortosa, que li prologa Mn. Salvador Ballester. Esbrina els precedents històrics 
del 1148 i ens parla de l’organització de la «cura d’ànimes». Reprodueix el Decret 
Episcopal de l’erecció de la Parròquia del Sagrari de la Catedral el 6 de juliol de 1896 
que avala i justifica el Centenari. Al final del llibre hi ha una breu biografia dels bisbes 
del centenari, un rectorologi, llista d’escolans i un extracte corresponent al període 
de 17 de juliol a 13 de setembre de 1896 dels Libres Sagramentals –Baptismes. Vol. 
34 (1892-1898)- que titula «els nostres primers feligresos». Tanca el llibre un capítol  
sobre «Límits de les parròquies del Sant Crist del Sagrari de la Catedral i de Sant Blai. 
1909».

L’Ajuntament de Cinctorres convida el professor Eixarch a col·laborar en un llibre 
que porta per títol Cinctorres, que edita el 1999. Ell ho fa amb un article que forma 
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part del volum I de l’obra que anomena «La vida quotidiana dels nostres avantpas-
sats». Ens fa un retrat de la vida de la gent del poble en els s. XVI i XVII. Dóna cons-
tància de les pautes de comportament -ens parla de la limpieza de sangre i de les ex-
comunions-; dels testaments dels cinctorrans (deixar les coses ben ordenades i un bon 
record); la cultura, l’art, les formes de religiositat i la vida pública dels cinctorrans. Els 
textos que es presenten no estan traduïts i reprodueixen la llengua vernacla de l’època i 
estan tots identificats amb el corresponent protocol de l’Arxiu Notarial de Morella fent 
referència al Notari, la data exacta i la numeració del foli. Una vegada més el professor 
demostra mestratge i escrupolositat en el seu treball.

De tots era conegut que durant més de trenta anys va estar investigant les relacions 
entre les Aldees i Morella. Temàtica que a ell sempre l’havia atret i il·lusionat. Ens va 
sorprendre amb un treball titulat «Los bosques de Vallivana. Un conflicto plurisecu-
lar entre Morella y pueblos de su Comarca» publicat el 2001 que prologà el Dr. Er-
nest Querol Puig -lingüista, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i director 
del Centre d’Estudis dels Ports- que qualifica a l’autor com el vedaller de la història 
de les viles dels Ports. Tracta del conflicte en l’ús 
i explotació dels boscos de Vallivana, Salvasòria, 
vall de Vallibona i carrascales de Na Monreala que 
per privilegi -donat a Barcelona el 1241- de la rei-
na Violant d’Hongria, esposa d’en Jaume I, podien 
fer tant els veïns de Morella com els pobladors del 
seu terme. Morella, al llarg dels segles, intenta te-
nir l’exclusivitat d’aquests drets i els fets desem-
bocaran en contínues disputes, enfrontament i plets 
entre les Aldees i la metròpoli –terme eixarquiano, 
segons l’adjectiva l’historiador Sr. Carles Ripollés 
Querol-, i s’agreujarà quan les Aldees manifesten 
la seva voluntat de separar-se de Morella -aspiració 
que nou d’elles veuen fet realitat el 1691-. Aparen-
tment el conflicte queda resolt el 1692, però lamen-
tablement en els següents segles XVII i XIX continua. L’autor ens diu que després de 
fer un acurat seguiment fins trobar l’últim document en una carpeta de l’inventari mu-
nicipal de Morella (Arxiu Municipal de Morella) de 31 de desembre de 1968 en què es 
descriu el monte de Vallivana com a comunal, el plet a hores d’ara  està per resoldre, o 
almenys no estava en el seu coneixement que s’hagués emès una sentència definitiva al 
respecte. Fa constància i ho transcric textualment: «debemos concluir que su pérdida 
solo se debe imputar al abandono y renuncia de su defensa por parte de los veintitrés 
pueblos». Com és habitual clou el llibre amb un detallat apèndix documental -un total 
de 19 documents- que va del any 1241 al 1751.

El llibre es presenta a l’Ajuntament de Forcall. Li vaig comentar al professor que 
en la meva opinió aquest llibre hauria d’haver estat l’últim capítol d’un més ambiciós 
que ens donés a conèixer amb objectivitat aquest enfrontament de més de quatre segles 
entre Morella i les seves Aldees. La contesta va estar rotunda, em digué que ja no es 
veia amb forces d’escriure un llibre d’aquesta envergadura, malgrat que em reconeixia 
que tenia prou matèria com per fer un bon treball, i que tampoc s’havia plantejat com 
editar-lo. Li vaig recordar que a l’Assemblea Anual de Socis de la Colònia Forcalla-
nocatalana de 1999 la Colònia es va comprometre públicament a col·laborar en el que 

Nomenament de Fill Predilecte de la Vila
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calgués per tal d’evitar que la feinada que havia estat capaç de fer quedés per sempre 
en el més incomprensible dels oblits.

En una improvisada, però eficaç, conversa amb el Dr. Ernest Querol i la Sra. Laura 
Peñarroya Fabregat -aleshores gerent de la Fundació Blasco de Alagón- ho vàrem re-
soldre aquell mateix dia. La Colònia -l’Antoni Eixarch es responsabilitza, amb l’ajuda 
d’en Sergi Bordás, Carmen Ferrer i Ismael Carbó Querol- gestionaria el projecte amb 
recursos propis, en part subvencionats per la Conselleria de Presidència de la Genera-
litat Valenciana; la Fundació assumiria els costos de redacció de l’obra i no puc obviar  
l’editor, forcallà veí de Vinaròs, Sr. Francisco Castell que alguna «perra» va deixar de 
guanyar. L’historiador establert a Morella, Sr. Carles Ripollés Querol,  va començar a 
treballar amb el professor en l’ordenació i classificació de les notes i apunts fruit de la 
recerca i en la catalogació dels documents localitzats en els diferents arxius amb una 
dedicació constant de quasi dos anys. El llibre va poder, feliçment, presentar-se en 
un gran acte a la Sala Capitular de l’Ajuntament de Forcall a l’agost 2003. Al final el 
professor, emocionat, fa saber que es jubila definitivament i llegeix un manifest, que 
va lliurar als interessats per la seva conformitat i que reprodueixo quasi íntegrament: 
«he determinado consciente y libremente ceder en custodia y depósito cuatro cajas 
de documentación històrica procedentes de Protocolos notariales de notarios de la 
comarca, fruto de mi trabajo de toda una vida, a la Colònia Forcallano-catalana, en 
las persones de Antonio Eixarch Cardona y Sergio Bordás, vicepresidente y vocal de 
la misma respectivamente para que, con las debidas garantías de Seguridad las pue-
dan utilitzar los investigadores, mientras el Ayuntamiento no disponga organitzar un 
archivo debidamente catalogado con garantías de Seguridad, en cuyo caso pasarían 
a dicho archivo para siempre.» Uns dies abans em va donar el seu arxiu fotogràfic per 
al fons de la Colònia.

El llibre explica i documenta, sense emetre judicis de valor, com nou de les vint-i-sis 
aldees integrades en el que era la comunitat del Castell e térmens generals de Morella 
van mantenir, durant quatre segles i mig, un pols continu, que no vol dir necessària-
ment un enfrontament, amb la metròpoli, com li agrada dir al professor, i que les va 
portar a la seva independència de Morella.  

Recopilar tota aquesta documentació i contrastar-la, li va suposar una feina de més 
de trenta anys de passejades pels arxius històrics, notarials, municipals i parroquials; 
hores i hores de llegir papers escrits amb llatí, castellà «antic», català «antic» i un va-
lencià també «antic» amb una redacció i grafisme indesxifrable pels que som ignorants 
en la matèria. Oferir a tots els pobles dels Ports aquest trosset de la nostra història a la 
qual no podem renunciar és un regal que ens ha fet en Josep Eixarch.

De l’escrit de presentació que fa l’autor, vull destacar una queixa que no li fa cap 
escarafall manifestar-la públicament: «El tema... merecería ser tratado por todo un 
equipo, especialistas en cada una de las múltiples facetes que podía presentar... Así 
lo expuse en una de las Asambleas plenarias de Amigos de Morella y Comarca unos 
años antes de celebrarse el centenario. La propuesta, incomprensiblement, no consi-
guió despertar el menor interés de los assistentes ni mereció una respuesta por parte 
de la junta directiva. La indiferència y desinterés demostrado por la docta Asamblea, 
lejos de desanimarme, me estimularon a continuar en solitario la tarea que hacía  
tiempo había emprendido» i més endavant: «No sé hasta que punto habré conseguido 
realizar la obra que yo soñaba, en la que he trabajado con ahínco e ilusión durante 
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tantos años. Quizá la hubiera logrado más perfecta y cabal, de haberla escrito diez 
años antes». 

Dels comentaris del redactor, Sr. Carles Ripollés, cal destacar: «Se ha procurado 
mantener la filosofia eixarquiana, muy fiel a las citas de los textos y con poca inter-
pretación personal...»

Amb un pròleg redactat pel Dr. José Sánchez Adell (1923-2005) -filòsof i historia-
dor, Cronista Oficial de la ciutat de Castelló- el llibre comença amb una descripció en 
el context general i ens fa una passejada cronològica pels orígens de Morella i aldees; 
la conquesta cristiana; els Senyorius d’en Blasco de Alagón; el primer conflicte el 
1292; la concòrdia de 1326; sentències entre Morella i aldees (1330-1369); la indepen-
dència econòmica de 1358; els conflictes entre Morella i Forcall el 1367; la destrucció 
de les fortificacions aldeanes el 1463; l’intent d’independència de Forcall i Cinctorres 
el 1587; els altres intents de 1601, 1612, 1648 i 1671; la judicialització del conflicte; 
negociacions en els anys 1673 a 1684; el Dictamen de la Reial Audiència i el decret 
de separació el 1691. Acaba el llibre amb un recull de dades demogràfiques i una breu 
descripció i situació actual (2003) de cadascun dels pobles i, com no podria ser d’altra 
manera, un apèndix documental.

No és veritat que es jubilés. Un home com ell, un científic, un investigador enamorat 
de la feina que fa, no es jubila mai.

Remenant les lleixes de l’Arxiu Diocesà troba un document en què per primera ve-
gada veu escrit el topònim Campredó -Camp-redó, segons la majoria d’autors- datat 
el 1446 que tracta d’una disputa sobre la percepció del delme i pabordes entre el bisbe 
de la Seu tortosina amb Francesc Oliver, ciutadà de Tortosa i pare del vescomte de 
Castellbó  Lluis Boteller d’Oliver amb casa pairal que va tenir com a hostes els reis 
Carlos I Felipe II. Fa un recull de documents que tracten de solucionar els greuges en 
el conreu de les terres entre els senyors i terratinents i els pagesos. Malgrat tot i que tro-
ba el registre notarial més antic -arrendament d’una heretat-, del 1604, l’assentament 
poblacional no esdevé en un govern pedani fins el 1820. Amb aquesta informació i 
adjuntant l’arbre genealògic dels senyors de Campredó contribueix amb un capítol 
–«Les arrels històriques de Campredó», que forma part del llibre Campredó. Orígens 
i actualitat editat el 2002.

A partir d’ara simultaniejarà els treballs de recerca de Forcall amb els de Campredó, 
un poble que està al costat de Tortosa i del que n’és rector de la Parròquia el seu nebot-
nét, el Dr. Víctor Manuel Cardona Eixarch.

La revista Bisgargis corresponent a l’estiu de 2004 publica el capítol XVII i últim 
d’una sèrie dedicat a la toponímia forcallana que titula «El molino y la Torre d’En Blai 
Berga, el dominio útil y directo, en poder de los Palos». La seva col·laboració en el 
butlletí acaba aquí, el Bisgargis queda orfe i ja no l’esperarem amb l’afany de llegir-lo 
per descobrir un trosset més de la nostra història.

El 2007 surt a la llum la que serà la seva última publicació que compartirà amb el 
rector Mn. Cardona Eixarch «Vida de la Parròquia de Campredó. Llibre de 1918 a 
1925». En ell fa una breu història de la parròquia des de 1904 quan l’església és cons-
tituïda com una vicaria de la Parròquia mare de la Petja, de quan esdevé parròquia el 
1952 i introdueix un misteri per aclarir, descobreix en els documents que l’Antich de 
Camarles -en el seu dia colònia depenent de Tortosa- pertany  a la Parròquia de Cam-
predó i el nostre professor no acaba d’esbrinar el perquè. Ens parla de la instauració del 
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Quinque libri (on s’anoten els batejos, confirmacions, matrimonis, ordenacions sacer-
dotals i defuncions), que en algunes parròquies de la Corona d’Aragó s’implementa a 
partir del 1537 quan l’Església organitza, dins el s. XVI, d’una manera més sistemàtica 
els esdeveniments manifestats en les parròquies. Campredó l’inicia el 1904, però el 
període fins al 1918 ha desaparegut. Introdueix un interessant estudi demogràfic de 
l’època objecte del llibre que el clou amb una curiosa llista dels baptismes celebrats  
l’any 1918.

Va ser un home afortunat perquè els  reconeixements i homenatges se li van fer en 
vida. 

El 1982 l’Ajuntament de Viladecans -el Sr. Joan Masgrau n’és l’alcalde des del 
1979 al 1983- li atorgà el títol de Fill Adoptiu de La Vila en reconeixement a la seva 
tasca investigadora i divulgadora envers la història de la població, el 1990 la Junta de 
la Colònia Forcallanocatalana, encapçalada pel Sr. Rodolfo Sales Marín  (1928-2007) 
-va ser president del 1972 al 1995-  acorden que en el marc de l’assemblea general 
de socis d’aquell any fer-li un homenatge. El 1991, amb motiu del III centenari de 

la independència de les aldees de Morella 
convertint-se en Viles Reials -ell és un dels 
que promou el recordatori d’aquesta data- 
és l’Associació Cultural Els Ports la que li 
fa un reconeixement públic per les seves 
investigacions i treballs envers les aldees 
de Morella en un acte presidit per Ernest 
Querol Puig de la Comissió de Normalitza-
ció lingüística i professor de la Universitat 
Oberta de Catalunya i el 1994 l’Ajuntament 
de Forcall amb el seu alcalde Sr. Manuel 
Monfort Molinos al front li concedeix el tí-
tol de Fill Predilecte.

El paleontòleg i geòleg, l’escolapi Dr. 
Sebastián Calzada Badia va associar el seu 

cognom a la nomenclatura específica d’una espècie nova de gastròpode fòssil que va 
descobrir el 1996 a les terres de Castellfort i més tard, el 2006, conjuntament amb el 
també paleontòleg i geògraf vinarossenc Sr. Enric Forner Valls, el d’un exemplar nou 
trobat a Cervera del Maestrat. Aquests animalons fossilitzats que van viure entre fa 
125 i 135 milions d’anys estan catalogats, en mèrit als estudis del professor de la zona 
del Maestrat castellonenc, amb l’epònim eixarchi: Leviathania eixarchi i Proconulus 
eixarchi, respectivament.

La Colònia Forcallanocatalana, aleshores presidida per la Sra. Pilar Polo Moya -va 
exercir el càrrec des de 1995 fins 2006- li concedeix el 2006 dins dels actes de com-
memoració del 50è aniversari de l’entitat  l’única Insígnia d’Or que l’associació ha 
lliurat fins ara. 

Amb motiu del 90è aniversari d’en Josep Eixarch, el seu nebot-nét, el Dr. Mn. Vic-
tor Manuel Cardona engresca  l’Ajuntament del Forcall per fer un llibre que titularien 
Miscel·lània en homenatge a José Eixarch Frasno. En ell escriuen autors especialistes 
en diferents temàtiques i que han gaudit al llarg dels anys de l’amistat i confiança del 
professor i amb algun fins i tot compartit projectes comuns. Signatures com les de 

Entrega de la insignia d’or de la Colònia
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Santiago Casanova, Sebastián Calzada, Enric Forner, Ferran Arasa, Henri Bouché, 
Iturat, Olucha Montins, Arturo Zaragoza, Carme Comas, Joaquim Comas, Ernest Que-
rol, Laura Peñarroya, Josep Alanyà, Rafael Monferrer, Vicente Forcada, Joan Hilari 
Muñoz, Alberto Curto, Àlbar Monferrer i Jordi Gumí precedides per escrits a mode de 
pròleg, salutació  i justificació de  Santiago Pérez -alcalde de Forcall-, Javier Salinas 
-Bisbe de Tortosa-, Manuel Monfort –exalcalde de Forcall-, Ximo Puig -actual Pre-
sident  de la Generalitat Valenciana i aleshores alcalde de Morella- i col·legiadament 
la junta de la Colònia Forcallanocatalana -Pilar Polo i Antoni Eixarch en nom de tots 
els socis i simpatitzants-, la direcció del Bisgargis -Carmen Ferrer i Sergio Bordás- i 
del propi Mn. Víctor Manuel Cardona donen significació a aquest homenatge que es 
formalitza amb un emotiu acte a l’Ajuntament de Forcall. Era l’estiu de 2006. Serà la 
darrera vegada que el professor trepitjarà la seva estimada terra forcallana.

És el 2013 quan a títol pòstum l’alcalde de Forcall, D. Santiago Pérez Peñarroya, 
anuncia que la Corporació ha aprovat donar el seu nom a una plaça del poble, con-
cretament a la que hi davant de la Residència de la tercera edat (per cert, quasi quatre 
anys després encara no hem vist enlloc el rètol 
corresponent instal·lat).

Ens deixà un 28 de novembre de 2011, als 96 
anys d’haver encetat una vida plena i fecunda. 
Ens ha deixat per sempre el professor, el ca-
tedràtic de la història de Forcall -en paraules 
de l’ex alcalde Manuel Monfort-, l’home de 
la paraula educada,  l’intel·lectual honest -diu 
Ximo Puig-. Ens ha deixat en Josep Eixarch 
Frasno de «Ca Cameta».

La seva il·lusió, i perquè no dir-ho, la seva 
esperança era que algú o alguns siguin capaços 
de continuar la seva labor. Que no es perdi el 
que ell va investigar i estudiar i que les gene-
racions que vénen tinguin coneixement de qui 
va ser el qui amb constància va anant desente-
ranyinant el passat, les nostres arrels.

Ens va deixar deures, treballs iniciats que ell ja no va tenir temps d’acabar. La topo-
nímia històrica de la comarca, un dels temes que més l’apassionava (veure Bisgargis 
núm. 279), la historia de la fàbrica de Palos lligada al Palau dels Berga (veure Bisgar-
gis núm. 283) i desenvolupar el  «Manifiesto de los beneficios y rentas parroquiales de 
Forcall» (veure Bisgargis núm. 312).

Som-hi?. Seria el millor homenatge que li podem oferir.
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