
Anem fent!

L a Setmana Santa que
hui acaba amb este
Diumenge de Glòria
està ancorada entre

enyors i records personals. Este
és el text que he publicat en el
Passio d’este any , el qual
he titulat: Dijous Sant, la visita
als Monuments.

«En la dècada dels seixanta,
Dijous Sant era festa. No festa
eclesiàstica de guardar, però sí
festa social de mudar-se.
Aquell dia, en les esglésies de
Gandia, les casulles s’acomia-
daven del morat quaresmal i es
vestien d’un blanc enlluerna-
dor. Tan sols per un dia, perquè
l’endemà, Divendres Sant, es-
devindrien negre de dol.

Per a l’Església era un dia es-
pecial en el qual es commemo-
rava la institució de l’Eucaristia
rememorant el darrer sopar
que Jesucrist va celebrar amb
el seus deixebles. Un dia espe-
cial, també, per als rectors, per-
què en aquell acte s’instaurava
l’orde sacerdotal.

En les cases de l’Estat, al ba-
rri de Corea, la festivitat es vivia
amb intensitat. Al matí les ria-
lles i els jocs dels xiquets om-
plien d’animació aquells ca-
rrers encara per empedrar. Al
migdia, l’aroma dels pastissets,
fets per ma mare i acabats de
coure en el forn de la senyora
Marina, curullava tot l’espai
del diminut pis. Uns pastissets
de tomaca fregida amb tonyina
negra i d’altres de pèsols, ceba
escaldada i tonyina blanca. Els
pastissos, les olives i la salmo-
rra conformaven els sabors ca-
solans de la meua Setmana
Santa. Dies d’abstinència de
menjar carn, habitualment es-
cassa en la meua casa i, també,
dies de butles hipòcrites en les
taules d’unes altres llars.

Després del dinar, aquell pri-
mer televisor en blanc i negre
començaria a acostumar-nos a
Los diez mandamientos, Quo
Vadis o Molokai. Mentrestant,
en el foguer de petroli de la cui-
na, en un perol de porcellana
de color marró, ma mare bullia
l’aigua, amb la qual, acabada la
pel·lícula, jo em llavava el cos

sencer dins d’aquella gaveta de
llautó galvanitzat, en l’excusat,
per a estar presentable, ja que
aquella vesprada, durant la ce-
lebració de l’ofici religiós, amb
el qual s’iniciaria el tríduum
pasqual, jo seria un dels esco-
lans als quals el pare Molins, el
rector del col·legi, ens llavaria
els peus.

Eixíem de casa mudats de
festa: mon pare, posat de ja-
queta i corbata; ma mare, amb
el vestit que gastava en les bo-
des i comunions, i la meua ger-
maneta i jo, amb la roba que
havíem estrenat el diumenge
anterior, el Diumenge de Rams.

A l’església de l’Escola Pia
ens retrobàvem alumnes, pares
i familiars. Dalt de l’altar, els
moviments dels celebrants i
dels acòlits semblaven allibe-
rar-se de la pesadesa de la
Quaresma recentment acaba-
da. Tornaven el Glòria i el so de
les campanes. En el moment
indicat, finalitzades les lectures

del dia, dotze escolanets séiem
en dotze cadires disposades en
cercle davant de l’altar i ens
tréiem una sabata i el seu cal-
cetí perquè el celebrant, reme-
morant el que feu Jesucrist en
el darrer sopar amb els seus
deixebles, ens llavara els peus.
Confesse que, després que el
pare Molins ens mullara i ens
eixugara el peu amb delicade-

sa, a mi em tallava molt que
me’l besara.

Aquell dia, en el qual no es
feia tot el ritual de la missa, el
celebrant consagrava el doble
de formes perquè la feligresia
poguera combregar l’endemà,
Divendres Sant, quan no es ce-
lebrava l’Eucaristia, ja que el
Fill de Déu havia mort. Eixes
formes es guardaven en un al-
tar, que es muntava en una ca-
pella lateral de les esglésies i
s’anomenava monument.

Acabada la cerimònia, el ce-
lebrant i els feligresos ens diri-
gíem en processó cap al monu-
ment mentre des de dalt del
cor, les mans d’en Salvador Pla
i la batuta del pare Revert
treien de l’orgue i de les veus de
l’orfeó del col·legi un Pange lin-
gua gloriós. Una vegada diposi-
tades en el sagrari accidental
les formes recentment consa-
grades el rector es retirava, dis-
cretament, cap a la sagristia
sense donar la benedicció i els
fidels començaven a resar les
primeres oracions en aquella
primera estació. 

Els monuments, en general,
imposaven per la seua decora-
ció: ciris, canelobres i les pal-
mes de la processó del diu-
menge anterior i en el recinte
s’instaurava un silenci de so-
lemnitat i de respecte a pesar
que per davant del monument,
ininterrompudament i fins ben
entrada la nit, passarien cente-
nars de gandians a visitar-lo i a
resar les oracions. També, al
llarg de tota la nit, per torns, al-
guns feligresos acompanyarien
el monument agenollats i en
actitud recollida revivint, en el
seus cors, durant aquella «hora
santa» els passatges d’aquella
tràgica vigília cristiana que aca-
baria l’endemà amb la crucifi-
xió i mort del Salvador.

El costum era, aleshores, vi-
sitar els diversos monuments
de les esglésies de Gandia per
resar les estacions, per fer les

estacions. El pare Paricio, aca-
bat d’arribar de Nicaragua, ens
contava que a Sud-amèrica era
tradició que els feligresos, el
Dijous Sant, visitaren set mo-
numents en set esglésies dife-
rents davant dels quals resaven
oracions adients als diversos
passatges d’aquella fatídica nit
que començà per a Jesús en
l’Hort de les Oliveres i acabà
amb el seu prendiment pels
soldats i amb el seu juí suma-
ríssim. Jo no recorde quants en
visitàvem nosaltres, la meua fa-
mília: el de l’Escola Pia, és clar,
tot seguit el de l’església del
Beat (un monument especta-
cular, el qual es muntava en la
nau lateral a la dreta de l’altar
major, la qual donava a la Vila-
nova), el de la Col·legiata el vi-
sitàvem de segur i el de les Car-
melites també, on la germana
Rita el muntava en la capella
lateral, hui una sala de reu-
nions i, finalment, el de l’esglé-
sia del Raval, el barri on ha-
víem nascut la meua germane-
ta i jo.

No recorde quines pregàries
s’oraven en cadascuna de les
estacions, però sí el respecte
amb el qual es feien. No recor-
de quants monuments visità-
vem, quantes estacions resà-
vem, però sí que recorde l’ale-
gria que sentíem en retrobar-
nos pels carrers amb els amics i
els familiars. Una alegria since-
ra que t’inundava de pau l’àni-
ma i et preparava per a les ho-
res de sofriment i de silenci ri-
gorós dels dos dies següents.

Records, enyors!
La festa de Dijous Sant a

Gandia es desvirtuà aquell any
en el qual la discoteca de moda
de la platja i els cines de la ciu-
tat obriren les portes.

Ja res tornà a ser igual.
Encara conserve, en la case-

ta de la Marjal, com una relí-
quia, aquell perol amb el qual
ma mare bullia l’aigua el Dijous
Sant».

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com

«La festa de Dijous
Sant a Gandia es

desvirtuà aquell any en
el qual la discoteca de
moda de la platja i els

cines de la ciutat
obriren les portes. Ja
res tornà a ser igual»

Monument a l’església del Beato, enguany, 2019.

AQUELLA SETMANA SANTA

LEVANTE-EMVGANDIA

nBellreguard ya tiene escudo ofi-
cial una vez que la propuesta de
diseño elaborada a partir del dic-
tamen del Consell Tècnic d’Heràl-
dica i Vexilol·logia de la Comuni-

tat Valenciana ha superado todos
los procedimientos para su apro-
bación, tanto en el ámbito muni-
cipal como en el autonómico.

La resolución ha sido aprobada
por el Consell de la Generalitat
Valenciana y, una vez publicado
en los boletines oficiales, adquie-
re la condición de escudo oficial
de este municipio de la Safor.

El nuevo símbolo heráldico
queda configurado de la siguiente
manera, según el dictamen del

Consejo de Heráldico. Escudo
cuadrilongo de punta redonda,
partido. En el primer cuartel, en
campo de azur, un brazo alado de
arcángel de oro, que lleva en la
mano, de su color, una espada de
plata. En el segundo, de oro, toro
pasante de gules terrazado de si-
nople; bordura de gules, cargada
de ocho haces de oro. Al timbre,
corona real abierta, según la tra-
dición del Reino de Valencia».

Dicha configuración viene ava-

lada por hechos históricos del
pueblo de Bellreguard. Por ejem-
plo, el brazo alado simboliza Sant
Miquel, patrón de la localidad,
bajo el cual se independizó la
nueva parroquia bellreguardina
de la Colegiata de Gandia.

Por otra parte, el segundo cuar-
tel representa las armas de los
Borja, duques los que adquirieron
el señorío a Roca en , y es en
un documento de esta compra
donde por primera vez aparece
reflejado el nombre del señorío
como Bellreguard. Los represen-
tantes del a poderosa familia de
los Borja fueron los señores bajo
los que más tiempo estuvo el se-
ñorío de Bellreguard hasta que se
extinguió el régimen feudal.

Sant Miquel y los Borja, en el escudo
oficial aprobado para Bellreguard

 El patrón de la localidad 
y la poderosa familia
valenciana figuran en los
símbolos del emblema

La Safor
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