CONFLICTE POLÍTIC-SOCIAL

LA GUERRA DEL GROCH (1840-1844)

La Revolució francesa (1789-1799) havia marcat la fi
del sistema feudal que havia regit la vida polític-social
europea durant segles. La classe aristocràtica que tenia el
poder i l’administració de la justícia i que estava exempta
de pagar impostos, perdia els seus privilegis i la llei seria
d’ara en davant la mateixa per tots. Els súbdits passaren a
ser ciutadans. Fora un procés lent, dolorós i irregular però
imparable.

Al Forcall la majoria dels llauradors i masovers eren
partidaris dels carlistes mentre que l´Ajuntament era
controlat pels isabelins. Quan s´organitzà la “Milícia de
Voluntaris Realistes”, el general Cabrera nomenà capità
Thomas Peñarrocha, “el Groch de Forcall” per la confiança
que li tenia per la seva valentia i pel prestigi aconseguit en
campanyes anteriors.

A Espanya aquets canvis també eren presents, d’aquí
la Constitució de 1812, però l’absolutisme de Ferran VII
representava a un sistema rígid i monolític (el Vell Règim)
els va tallar de soca-rel. Aquestes transformacions eren
més desitjades en les ciutats que en les zones rurals i foren
els problemes de la Hisenda Reial els que actuaren com a
desencadenants. Entre la inèrcia i la necessitat d’adaptarse, les contradiccions eren la norma. Ja Godoy, en el regnat
de Carles IV, havia començat una desamortització de bens
eclesiàstics al temps que establia mesures per restringir la
influença de la noblesa.
El conflicte successori a la mort de Ferran VII amagava un
enfrontament que va dividir Espanya política i socialment.
En el bàndol isabelí s’agruparen les altes jerarquies i, encara
que sembli contradictori, se’ls uniren els lliberals iŀlustrats
amb ideals propers a la igualtat. Tenien l’esperança de que
la jove reina consentís canvis més d’acord amb les seves
conviccions.
En el bàndol carlí s’agruparen tots els que s’oposaven a la
revolució liberal: petits nobles rurals, part del baix clergat
i molts llauradors de determinades zones del país, molt
influïts per les homilies dels seus clergues i per als quals el
liberalisme era simplement un augment d’impostos. Per a
ells la continuïtat del sistema era una garantia d’estabilitat
amb profundes arrels en el catolicisme tradicional. Ja durant
el regnat de Ferran VII els anomenats “apostòlics”, nucli
del conservadorisme més intransigent, s’havien agrupat al
voltant de l’aspirant Carles .
El carlisme, com s’anomenà al moviment que donava
suport als drets dinàstic d’en Carles de Borbó, va tenir una
forta influencia en Navarra, País Basc, nord de Catalunya,
zona al nord de l’Ebre, i Maestrat. Aquesta distribució
geogràfica reflecteix bé el conflicte camp-ciutat on ciutats
com Bilbao, Pamplona o Sant Sebastià sempre estigueren al
costat dels liberals. L’ideari polític del carlisme era l’oposició
a les reformen liberals, la continuïtat de la monarquia
absoluta, el tradicionalisme catòlic i la defensa dels furs
basco-navarresos.
El món rural, desconfiat per experiència i naturalesa, veia
amb preocupació com trontollaven els fonaments sobre
els quals havien construït la seva supervivència, on vida i
creences eren absolutament inseparables.

El Conveni de Bergara va ser considerat com una traïció,
una rendició en lloc d’un pacte de pau, i Cabrera continua
la lluita dos anys més fins que es veu obligat a exiliar-se a
França. Molts accepten l´indult, però el Groch i un grup de
resistents viuran amagats per la forest tot esperant una
nova revolta.
A principis de 1841 marxa a França i parla amb Cabrera en
Hyères. Tot i que el general intentarà dissuadir-lo, Thomás,
animat pel seu germà Josef, confessor de Cabrera, recull la
bandera tradicionalista i suposadament amb el vistiplau del
pretendent, torna per seguir lluitant. Junt als veterans de la
Guerra del Francès (1808-1814), el coronel Bautista Marzal
“Marsal”, el coronel Vicent Barreda “La Cova” i el brigadier
Josep Miralles “El Serrador” crearen diferent partides.
Un poeta anònim cantà “Per ací mos quede el Groch,
mantenint molt alta i lista, la bandera realista, neta com la
llum del sol”.
El Groch es movia bé pel terreny amb el suport dels
llauradors i aconsegueix unes quantes victòries malgrat
la constant persecució de l’exèrcit liberal. És anomenat
“Comandante de operaciones del Maestrazgo y Bajo
Aragón”.
El Govern dóna carta blanca al mariscal Juan de Villalonga
per acabar amb la resistència del patriota i així va actuar,
amb mètodes cruels i cruents que més endavant tindrà que
argumentar i justificar.
El 1844, els indults i les recompenses van minvant la
resistència dels seus partidaris que porten anys aguantant
la repressió que l´exèrcit aplica als sospitosos de donar-li
ajut. Afusellats els tres caps que lluitaven amb ell, decideix
marxar a França. És traït i assassinat pels seus amics en
arribar al mas de Torres, en Las Parras de Castellote, camí
de l´exili.
El marit de la seva filla Manuela, Josep Bordás Marcobal,
carlí empresonat a Morella, l’immortalitzà en les seves
“Memorias de un voluntario carlista forcallano (18331874)” a fi de que la seva fèrria resistència quedés escrita
en la història, però el Groch de Forcall ha anat més enllà i és
part de la contalla tradicional.

BIOGRAFIA

LA I GUERRA CARLINA (1833-1839)

Neix a Forcall, al carrer de la Pilota, el 26 de desembre de
1805, el bategen com Thomás Estevan Joaquín Penarrocha, és
el 4rt. fill de 5 germans d’una família relativament acomodada
formada per Rafael Penarrocha Llop i Thomasa Penarrocha
Sabater. Té 7 germanastres d’un anterior matrimoni del pare.

També és coneguda per la Guerra dels set anys. Va ser un
cruel enfrontament entre els carlins, partidaris de l’Infant
Carles Mª Isidre de Borbón, pretendent i hereu legítim
al tron, i de’l règim absolutista, i els isabelins o cristins,
defensors d’Isabel II i de la regent Mª Cristina de Borbón
Dos Sicilias, govern que per conveniència va adoptar el
liberalisme.
Va tenir una gran activitat en la zona del País Basc i Navarra,
nord de Catalunya, franja est de Terol i nord de Castelló.
L’abolició de la Llei Sàlica per en Ferran VII facilitant l’accés
al tron de la seva filla Isabel II el 1833 sota la regència de
la seva esposa Mª Cristina, en perjudici de l’Infant, va ser el
motiu que inicià la guerra, però també influïren altres raons
com la suspensió el 1823 de la Constitució Espanyola de
1812, coneguda com “La Pepa”, retallant drets als ciutadans,
i la subhasta per part de l’Estat de patrimoni de l’Església,
política iniciada pel ministre de Carles IV, Manuel Godoy, el
1798 i ratificada per les amortitzacions de Mendizàbal el
1836, fet que afavoreix a la burgesia econòmicament solida.
El malestar de part del clergat i dels camperols empobrits
era notable; el seu lema ”Dios, Patria, Rey y Fueros”.
La signatura del Conveni de Bergara dóna per acabada la
guerra, però no va ser acceptat per un sector del carlisme.

Contrau matrimoni el 8 de març de 1828, amb Josefa Ferrer
Guarc (*1807 - †1866). Tenen 6 fills: Manuela, que és la seva
confident i defensora en els temps de conflicte, Marcos,
Petronila, Rufino, Joaquina i Tomás.
Ha de compartir l’ofici de “soguero” amb el conreu de les
seves terres per a la subsistència de la família. Estem en un
Forcall de 1.300 habitants en notable tendència a l’alça però
en un índex d’analfabetisme del 80%. Ell sabia de lletra.
És un home alt, àgil i de constitució forta. La gent el coneix
amb el sobrenom “el Groch” segurament degut a que era
de pel roig i lluïa uns llargs bigots rossos. Sempre anava
acompanyat del seu garrot, un arma letal.
Els habitants dels pobles i masos, en la majoria afectes a la
causa l’ajuden donant-li diners, cavalcadures, queviures,
roba i protecció. Si no li donaven el que demanava ho agafava,
això sí, signant un rebut que sempre encapçalava amb la frase
“En el campo del Honor...”. El seu compromís era tornar-ho.
Vallbona, Mosqueruela, Las Parras, Peñarroya, Castellote,
Cuevas, Xiva, Ortells, Sorita, són alguns dels llocs que
testimonien on ell i la seva partida varen tenir enfrontaments
durs amb tropes isabelines. Malgrat la crueltat de la guerra,
ell no va fer afusellar a ningú excepte l´alcalde de Forcall.
El mariscal Villalonga li ofereix l’indult, un sou i el grau de
comandant de l’exèrcit, o diners. La seva resposta va ser:
“consentiria que, puesto en la orilla de la roca del Migdia, me
pegasen un empujón y me despeñase, antes que aceptar tal
propuesta”.
Té un trist final. El seu cadàver entra a la plaça del Forcall
arrossegat per un cavall del que va lligat a la cua de peus i
mans. Diuen que li van arrancar un tros de bigoti per enviar-li
com a trofeu a Isabel II. Segons el Llibre Sacramental del poble
va morir de “desgràcia” el 18 de juny de 1844.
El mariscal Villalonga digué a la vídua: “Nunca dirán que yo
lo he muerto, y no lo hubiese hecho, de caer en mi poder; al
contrario, lo hubiera evitado, si me hubiera sido posible”.
La seva família continuà vivint al Forcall, mentre ell esdevenia
una figura popular, meitat èpica, meitat tràgica i els seus cops
d’audàcia passen de pares a fills, com el salt en el Santuari
de la Balma agafat a una sabina. El Groc és alhora història i
llegenda popular.
TEXTS Antoni Eixarch i Carmen Ferrer
REVISIÓ LINGÜÍSTICA Consol Pausas i Vanessa Viñals
CARTOGRAFIA Cèsar Llàcer
FOTOGRAFIA, DISSENY I MAQUETACIÓ Víctor Llàcer

Història i Llegenda

11

8

13
10
14

6

7

12

9

15

5

4

2

1
3

ERMITORI DE SANT JOSEP
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D’estil barroc va ser construït el 1682. Els
xiprers que envolten l’estàtua dedicada
a Sant Josep servien d’amagatall al
Groch. L’estàtua no hi era en l’època
del Groch, va ser donació el 1895 d’un
capellà forcallà de sentiments carlistes
que havia estat exiliat a Montpeller en
la III Guerra carlista (1872-1876).

NEVERA
Documentada el 1638. Durant un parell
de centúries va ser el magatzem de gel
per conservació dels aliments i altres
usos sanitaris. El seu ús i explotació es
regula el 1703.
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CALVARI
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PLAÇA MAJOR
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PALAU MIRÓ-OSSET

Extramurs al s. XV s’anomenava pla de
la Creu i al s.XVI, quan va consolidant
l’actual configuració urbanística,
plaça de la Creu. Testimoni de la vida
forcallana es el centre neuràlgic de la
població. Al 1843 el Groch afusella aquí
a l’Alcalde-Secretari i Cap de pesseters
del Forcall.
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Palau datat al 1609. El campanaret amb
el rellotge es posterior, del 1893. Era on
es reunia el Consell de la Vila. La seva
planta baixa ha estat graner municipal,
dipòsit de llenya, presó, escorxador,
carnisseria, peixateria i restaurant.
Les plantes de dalt, escola, central
telefònica, oficines municipals, i ara
museu i sala capitular.

Originalment d’estil gòtic datada al
s.XIII, encara conserva l’àbsida, part
dels murs exteriors, gàrgoles i el rosetó.
La torre campanar d’estil barroc data
del 1760. El 1835 entra al Forcall una
partida de carlistes i la tropa de la
reina aquarterat al poble s’atrinxera al
campanar.

FORN DE LA VILA
Datat el 1246 per privilegi donat per
Jaume I. Sens dubte la família del
Groch portava a coure el pa que havien
amassat a casa. Un dels dos forns de
llenya encara està en ús.
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AJUNTAMENT. CASA DE LA VILA

Arquitectura del renaixement aragonès.
Construit al s.XVI per la família Miró i al
s.XVIII propietat dels Osset-Miró. Lligats
a les reixes de les seves finestres varen
ser cruelment i injustament fustigats
durant hores, 103 veïns homes per
ordre d’un brigadier portuguès isabelí.

En aqueta indret va nàixer el Groch
el desembre del 1805. El seu pare
s’anomenava Rafel i el seu avi March,
aquesta es la justificació del nom com
es coneix la casa. Actualment està
habitada per descendents directes del
germà gran del Groch, anomenat Marc
i del seu fill Rafel.

ESGLÉSIA

Datat el 1609. Amb rang de Priorat era
“collegio i seminario donde se leen
Gramática, Philosophia y Theologia”.
Amb l’amortització de Mendizàbal va
quedar buit el 1835. Va haver una re
fundació de Dominiques el 1888 i el
1970 queda definitivament abandonat.

Protocols notarials del s.XVI fan pensar
que la casa d’una de les branques
de la família era aquí. En l’època era
coneguda con “plateola de penarroja”.
Actualment encara hi viuen familiars
directes del Groch.
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CONVENT DELS DOMINICS

PLACETA DE SANT CRISTÒFOL
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CASA RAFEL DE MARQUET

Un document de 1573 certifica que
una casa junt al portal, que es va
enderrocar el 1936, era propietat d’en
Agustí Penarroja. Es creu que el Groch
va viure a la casa a la que es refereix el
document. El carrer es coneixia al s.XVI
com el carrer dels “penarrojes”.

CEMENTIRI
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Beneit el 1816 i construït dos anys
abans en compliment de la Reial Cèdula
de 1787 que prohibia les exhumacions
dins les poblacions. Es diu que el Groch
s’amagava dins els nínxols buits. Els 21
soldats lliberals -pesseters- capturats
en l’incendi de l’església el 1835 van ser
soterrats aquí.

Formava part del sistema de regadiu
documentat al 1529 per atendre les
necessitats d’aigua de “l’Orta Major”
que abraçava la llera dreta del riu
Cantavella i l’esquerra del riu Calders.Al
s. XVIII es triplica la superfície d’horts i
es regula la forma i l’ordre de regar.

CARRER DE SANT VICENT

El Calvari antic, on a vegades s’amagava
el Groch, es documenta el s.XVII i
formava part de l’ermitori de Sant
Josep. L’actual es construït el 1886 amb
motiu del II Centenari de l’arribada de
les relíquies de Sant Víctor. Derruït el
1936 i restaurat el 1969.
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FONT DE LA VILA I LLAVADORS

HOSPITAL
Hi ha antecedents als s.XIV i XV de
l’existència de dos cases-hospitals
al Forcall. Un document de 1402, el
rei Martí l’Humà concedeix la venda
d’aquestes dues cases “per edificar un
bon hospital”. La Casa-Hospici de caritat
va funcionar fins el 1876.
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