
E ls carrers de Gandia
han viscut, una altra
vegada, l’escenifica-
ció dels tres dies més

transcendentals de la fe cristia-
na, els que van de la mort de Je-
sucrist a la seua resurrecció.
Una representació, repetida
anualment, on els actors actius
són els confrares de les dife-
rents germandats, els quals ixen
en  processó acompanyant els
seus passos, dalt dels quals, uns
altres actors, inertes en la figura
però dramàtics en l’expressió,
ens recorden aquella història
acceptada i discutida que els
qui l’accepten la situen al vol-
tant de fa dos mils anys. El pú-
blic d’esta grandiosa funció el
conformen tots aquells que as-
sisteixen a les processons atra-
pats entre la devoció, la tradició
i l’etnologia.

Divendres Sant moria Jesús,
el fill de Deu, complint l’encà-
rrec, profetitzat, que vindria a
este món un dia i moriria un al-
tre, per a salvar la humanitat
dels seus pecats i per a facilitar-
ne el pas a la vida eterna. Amb
el Dies Iare comença el primer
vers (Dies irae, dies illa), d’un
poema llatí, datat al segle XIII,
d’autor discutit, que es recitava
en les misses de difunts. Es re-
laciona, aleshores, amb les mis-
ses de rèquiem. Jo no estic se-
gur que es recitara en els «ofi-
cis» del Divendres Sant, perquè
eixe dia no hi havia missa, però
jo sí que relacione el poema i la
seua melodia amb aquella ceri-
mònia en la qual jo participava,
compungit, quan era escolà. La
litúrgia que pertocava eixe dia
era la de l’adoració de la creu,
que els pares escolapis ens
deien que havíem de fer-la amb

molt d’amor, respecte i devoció.
A les tres del migdia, en una es-
glésia quasi sempre buida de fi-
dels (res a veure amb l’afluèn-
cia del dia anterior en la cele-
bració de l’eucaristia gloriosa
del Dijous Sant), es recordava
la crucifixió de Jesucrist i es lle-
gia la Passió, el relat detallat i
exhaustiu de la passió del Sen-
yor. La lectura la feien cantada,
amb cadència gregoriana, els
rectors celebrants abillats amb
casulles de color negre rigorós
davant l’escadussera feligresia
que l’escoltava dreta. Ho feien
des de l’altar, arrabassat
d’adorns, i amb el sagrari obert
i buit per a mostrar que Jesu-
crist ja no hi era. El to era luc-
tuós, sense cap gest de pompa
litúrgica, fins i tot una matraca
de fusta substituïa l’habitual
campaneta quan es requeria
l’atenció dels fidels o es volia fer
ressaltar un moment especial
de l’acte religiós. Per les parets,
columnes i altars laterals, les
imatges de sants i de les mare-

dedéus eren tapades amb co-
bertors morats en senyal de
dol. La lectura durava una hora
de rellotge. Era insuportable, ni
posant-li bona voluntat! Però el
més anguniós era l’ambient fu-
nerari que es respirava dins del
temple, el qual, també, ofegava
per tot arreu. Pels carrers de
Gandia durant aquelles hores
tronava un silenci sepulcral,
obligatori. A més a més, l’Esglé-
sia manava eixe dia guardar de-
juni i abstinència de menjar
carn, la qual cosa, aleshores,
tampoc era massa complicat
d’obeir.

A boqueta de nit començava
la solemne processó del Sant
Soterrar, a la qual jo assitia amb
els meus pares i la meua ger-
maneta asseguts en aquelles
cadiretes de fusta i de bova, que
mon tio Joaquín Torres venia
en el Foment. Allí, d’una forma
més còmoda i més impactant,
vivia, a través de les figures dels
trons de les confraries, tots els
moments de la passió de Jesús.
Ni recorde els anys que fa que
no hi he tornat a l’església, Di-
vendres Sant. 

Tampoc mai he tornat, des-
prés, a seure veient el pas de la
gran processó. Durant més de
trenta anys sí que hi he eixit en

processó amb la vesta del pas
del Crist de les Angoixes de la
Parròquia de la Sagrada Famí-
lia. Des de en fa uns quants ja
tan sols participi en el Via Cru-
cis penitencial que es celebra
este dia de Divendres Sant a les
huit del matí. És una autèntica
delícia caminar pausadament,
al ritme i so de la música sacra
que envolta els carrers de la
nostra ciutat nus de personal i
de bullici. Ací he descobert una
Gandia que no coneixia, unes
cases, uns edificis, que han es-
tat ahí tota la vida i que jo no
havia «vist» mai. Edificis tan
ben descrits per l’admirable ar-
quitecte gandià Alberto Peñín
en el seu llibre Arquitectura i
modernitat a Gandia, publicat
el .

Gandia es desperta hui diu-
menge amb la celebració de la
Resurrecció del Nostre Senyor.
Milers de persones viuran a la
Plaça Major el moment en el
qual el Crist ressuscitat es tro-
barà amb sa mare, vestida de
dol rigorós, per la mort del seu
fill, i, en eixe moment, algun
dispositiu camuflat farà que li
caiga el vel negre en el moment
de l’Encontre. Així s’anomena-
va el moment i l’acte: l’Encon-
tre. Quan jo era xiquet hi anava

tots els anys amb mon pare, i,
en eixe moment de l’Encontre
trons de festa i coloms blancs
s’enlairaven cap el cel i els con-
frares mostraven el seu rostre i
ens omplien de caramels i lle-
polies les butxaques. Com mon
pare era molt conegut jo n’arre-
plegava molts. L’Encontre, ales-
hores es feia a la porta del
col·legi de les Escoles Pies i te-
nia un punt perillós perquè els
confrares també llançaven al
cel els caramels d’entre els
quals, aquells que s’anomena-
ven «chochos», eren autènti-
ques pedres, els quals podien
fer-te un bon trau al cap.

El Fill de Déu va morir per
nosaltres i va ressuscitar al ter-
cer dia. Així es diu en el Credo
que és l’essència de la Fe cris-
tiana. Des de la Fe es creu, per-
què des de la realitat costa fer-
ho i des de la fisiopatologia és
impossible.

A pesar que tots els evange-
listes donaren testimoni del
que van veure i escoltar, a pesar
que Sant Pau de Tarso en la car-
ta als Corintis diu que ell els
transmet el que ell va rebre:
que Crist va morir pels nostres
pecats, que va ser soterrat i que
ressuscitar al tercer dia i que es
va aparèixer a diverses perso-
nes, ell mateix en aquella carta
escrivia: «Crist va tenir que res-
suscitar perquè si no fora així
no tindria fonaments tota nos-
tra Fe», i este plantejament,
així, resulta complicat de soste-
nir com a veritat suprema.

Jo, com en altres tantes àrees
de la realitat que visc, no he
buscat el fons de la qüestió. No
em va la vida en aquelles àrees,
ni la vida espiritual en esta.
Fora quina fora la realitat, no
discutiré qüestions sobre la Fe
de les persones que la tenen.
Qui soc jo per a fer-ho? En ge-
neral, no ho faig mai. Vostès em
coneixen a través d’esta pàgina
des de fa anys. Quasi mai quës-
tione, sempre intente compren-
dre, tinc voluntat d’admetre les
veritats dels altres. Puc acceptar
el que es fa i es diu des de la co-
vardia, sols rebutge, vostès ho
saben, la mentida i l’engany.

Bona Pasqua de Resurrecció! 
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La processó d’este 
Divendres Sant a Gandia.
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nUn grupo de  alumnas de cuar-
to de Educación Secundaria del
instituto Ausiàs March de Gandia
han participado en la Feria-Con-
curso Experimenta, organizada
por la Facultad de Física de la Uni-

versitat de València. Los asistentes
a este certamen pudieron ver en
primera persona los más de  ex-
perimentos que presentaban ins-
titutos procedentes de toda la Co-
munitat Valenciana.

El grupo gandiense, integrado
por las estudiantes Lucía Asen-
sio, Silvia Bertomeu, Vera Go-
doy y Alba Jiménez, consiguió la
primera Mención de Honor en su
categoría, equivalente al segundo
premio. Con el título de «La clep-
sidra. Construcció d’un rellotge

d’aigua», las estudiantes presen-
taron un experimento consistente
en la construcción de un reloj que
aprovecha un flujo de agua pro-
cedente de una botella para medir
el tiempo. El trabajo había sido
preparado durante los meses
como parte del trabajo desarrolla-
do en la materia de Física y Quí-
mica del instituto gandiense. 

Las estudiantes recibieron un
diploma y un obsequio consisten-
te en un juego científico, y el ins-
tituto un lote de material didácti-

co. Además, la organización invitó
a los galardonados a participar en
la Expociencia que organiza el
Parque Científico de la Universitat

de València el sábado  de mayo,
donde se podrán ver todos los tra-
bajos galardonados en esta edi-
ción.

Premio al «reloj de agua» experimental
del instituto Ausiàs March de Gandia
 Cuatro estudiantes del
centro consiguen la Mención
de Honor en un concurso de
la Universitat de València

Las estudiantes gandienses, con el reloj de agua, durante el concurso.
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