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Escolapis, última missa, records     17-07-03 
 

““DDiiuummeennggee  vviinneenntt,,  2277  ddee  jjuulliiooll,,  sseerràà  ll’’úúllttiimm  qquuee  eess  ddiirràà  mmiissssaa  aa  ll’’eessggllééssiiaa  ddee  ll’’EEssccoollaa  PPiiaa  
dd’’OOlloott..  LL’’úúnniicc  eessccoollaappii  qquuee  qquueeddaavvaa,,  eell  ppaarree  JJoosseepp  MMaarriiaa  CCoommaaddrraann,,  ppaassssaa  aa  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddee  llaa  
ccoommuunniittaatt  eessccoollààppiiaa  ddee  MMaattaarróó  ii,,  ppeerr  ttaanntt,,  ddeeiixxaarràà  dd’’hhaavveerr--hhii  aa  OOlloott  ccoommuunniittaatt  ddee  ppaarreess  
eessccoollaappiiss  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  sseettmmaannaa  vviinneenntt””..  

Així començava l’article de La Comarca d’aquesta setmana anunciant l’esdeveniment. 
Amb la Mariàngels hem assistit a la missa anunciada. L’església estava quasi plena, la 
majoria gent gran i veïns del barri. No es pot dir que hagi oït missa. Assegut en un banc prop 
de l’altar i enfront d’un dels immensos quadres laterals de l’església, he reviscut molts dels 
moments de la meva infància relacionats amb aquest temple. 

Els dos grans quadres situats a les parets laterals del temple són l’única ornamentació 
que va quedar en el temple després de la guerra del 36-39. L’un fa referència a sant Pompili i 
l’altra a sant Josep de Calassanç, fundador de l’ordre escolàpia. Mentre em venien els 
records a glops tot  contemplant el de sant Pompili, també educador igual com el fundador de 
l’ordre, procurava ordenar-los i així recrear-m’hi prescindint totalment de la missa. 

Se’m fa difícil destriar els records d’abans de la guerra dels d’una vegada acabada 
aquesta. Vaig fer-hi la primera comunió l’any 36, es feia per l’Ascensió i el que més recordo 
és quan, a la tarda, vàrem anar a recollir la gran estampa commemorativa de l’esdeveniment. 
Era una altra cerimònia, anunciada pel corresponent toc de campanes que vam viure des del 
mateix campanar en Ferrarons i jo. En Ferrarons va morir l’any 39 per causa d’una bomba de 
mà Lafite, que en la retirada havien deixat els exèrcits republicans. Malauradament, no va ser 
l’única víctima en circumstàncies molt semblants. 

Durant la guerra, el temple va complir vàries funcions; estava net d’altars, imatges, 
bancs i confessionaris, solament hi romanien els dos grans quadres. Recordo que l’utilitzaven 
com a graner, i haver vist immensos pilons de blat al terra; i al final de la contesa, ben segur 
que estava atapeït de llits amb soldats ferits, ja que per aquella època tot l’edifici estava 
destinat a hospital de sang. A vegades havia fet cua per tal de recollir les sobres del ranxo 
que se servia a l’hospital, solien ser llenties, que jo feia servir per alimentar les gallines que 
llavors teníem a casa; fins que un dia em van fer fora de la cua adduint que jo era ric(?). 
 Una vegada acabada la guerra, recordo la missa diària. Érem els alumnes -- uns tres-
cents --, i un tinent del batalló d’enginyers que ocupava una part del col·legi; el tinent 
combregava cada dia. Llavors pensava que devia ser una bona persona, ara, que cada dia 
ens assabentem dels disbarats que feien els “nacionals”, dubto de que fos així i penso: vés a 
saber el que havia viscut i si els remordiments el turmentaven. 

Les misses diàries i els festius eren obligatòries amb càstigs exemplars si no hi 
assistíem. El dijous a la tarda teníem festa i els dissabtes a la tarda, abans de plegar, anàvem 
a l’església per cantar la Salve. Intentava recordar els moments de la Comunió Solemne i no 
me n’ha vingut cap detall a la memòria. El que sí que he recordat, com si fos ara, eren els 
desmais que solia tenir -- en fer el creixement amb retard, la meva mare sempre tenia por que 
jo quedés petit d’estatura. Com que per anar a combregar havíem d’estar en dejú, començava 



a veure com la flama de les espelmes de l’altar s’allargaven i s’allargaven i si no sortia 
ràpidament a fora perquè em toqués l’aire, el desmai estava assegurat. Més d’una vegada em 
vaig despertar a fora el pati, estirat sobre un pedrís i quan em desvetllava em feien prendre un 
got de la repulsiva Aigua del Carme.   

El temple té forma de creu i hi havia quatre files de bancs, els dels dos laterals eren 
més senzills. He recordat com una vegada, en adonar-me que em venia el desmai  -- les 
flames de les espelmes es començaven a allargassar --, vaig sortir i com que caminava com 
borratxo vaig ensopegar amb els bancs laterals desocupats i els vaig desplaçar quasi tots, 
estaven situats aproximadament on avui estava assegut assistint a l’última missa. 

Ben segur que el que acabo d’escriure ja ho he fet en altres llibres, solem repetir 
moltes vegades els mateixos fets de la nostra vida, els que ens han quedat gravats i, a 
vegades altres persones que han tingut una vivència amb nosaltres, ens l’expliquen i no ho 
recordem. La nostra memòria és selectiva, o és a causa de l’interès amb què hem viscut una 
determinada situació? 

 


