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Les portes de Sant Joan

Pregó d’anunci de la festa de Sant Joan del Mercat

Senyores, senyors.

Amb indescriptible  emoció  em trobe,  en  l’altar  major  de  Sant

Joan  del  Mercat,  agraint  la  invitació  que  m’han  fet  de  pregonar,

d’anunciar la festa de Sant Joan d’estiu.  El títol  que propose per al

pregó és les portes de Sant Joan, com aniré explicant poc a poc.

He  dit  bé  Sant  Joan  del  Mercat:  la  saviesa  dels  antics

denominava en singular aquest temple tan especial, aquesta parròquia

ubicada més enllà de les primeres muralles de la cristiana ciutat de

València, en mig, sembla, de la moreria.

Dir en valencià Sants Joans es fa difícil: Sant Joan del Mercat és

molt més fàcil, concret i especial.

Un temple junt a una porta

La primera muralla de la ciutat, en realitat la segona, ja que la

muralla dels romans havia desaparegut molts segles abans, venia del

Tossal, baixava per la Bosseria i seguia per la Plaça del Mercat. En

algun moment  la van trencar – encara queda el  nom del  carrer  del

Trench – per facilitar l’accés al mercat.

En la societat medieval, el mercat diari era un privilegi que no

totes les viles i ciutats tenien. Els mercats, originalment, es feien fora

de la muralla, per ocupar l’espai lliure més pròxim. Per tant, mercat i

porta, lloc de pas i lloc de reunió, anaven associats.
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Però tornem a Sant Joan. En l’antiga saviesa els dos Joans es

converteixen en un sol sant, complementari. Un sant que obri la porta.

Uns sants que obrin la porta de l’estiu, de l’hivern

Ara anunciem el Sant Joan Baptista. Un afortunat,  l’únic sant,

junt a Maria i a Jesús (segurament per què eren cosins, i per tant era

de  la  família),  del  qual  celebrem  no  sols  la  mort  sinó  també  el

naixement. És sabut que en tots els altres sants es celebra la data de

la victòria, és a dir el dia de la mort, però no el dia del naixement.

Sant Joan Baptista és la porta de l’estiu: l’inici (o la confirmació)

de la gran calor. Però també l’anunci del canvi: els dies a partir d’ara

començaran a minvar, fins que siga, mig any després la festa de l’altre

Sant Joan.

El Baptista és jove i parla, i duu barba, i mor de manera violenta.

L’Evangelista, que és també molt pròxim a Jesús, i que farà part de la

seua família adoptada, és major, escriu, no duu barba, no mor, o mor

de  manera  tranquil·la,  que  en  això  no  es  posen  d’acord  els  seus

hagiògrafs.

Un parla,  és  acció,  viu  en  el  desert.  No hi  ha  millor  manera

d’obrir  –  un  altra  porta  –  el  temps de  l’estiu.  L’altre,  en  desembre,

reflexiona,  escriu,  viu  en  ciutats.  No  hi  ha  millor  manera  d’obrir  el

temps de foscor, la porta de l’hivern.

Per tant, la parròquia de Sant Joan del Mercat és una múltiple

porta: porta de l’estiu o de l’hivern, porta del mercat, porta on compartir

paraula i obres.

Aquesta real parròquia fou sempre privilegiada, no sols per les

seues grans dimensions, sinó per una sèrie d’accions i d’objectes que

la feien singular. Encara en els anys vint del segle passat tenia una

vintena  de  beneficiats o  sacerdots,  que  celebraven  de  matí  i  de

vesprada el cant de Laudes i de Vespres, amb la missa conventual i la

vintena de misses individuals.
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El seu patrimoni era extraordinari, i també la solemnitat de les

seues celebracions.

Sant Joan i el Mercat

Per tant, em dóna la impressió que l’elecció de Sant Joan com a

titular de la parròquia – o si voleu, i per una sola volta, els Sants Joans

– no va ser gens casual. De la mateixa manera que Sant Joan Baptista

obri la porta de l’estiu, encara que els dies comencen ja a acurtar-se, a

través de la paraula, i de la vida en la natura (com fem nosaltres en

vacances), el Sant Joan Evangelista obri la porta de l’hivern, a través

dels escrits i de la vida en ciutat, encara que dóna l’esperança, ja que

els dies comencen a allargar-se.

No podien ser millors protectors per a un espai com el Mercat,

un lloc de pas, d’intercanvi, de comunicació, de posta en comú.

Perquè  el  Mercat,  abans  i  ara,  és  l’espai  privilegiat  on  les

persones  intercanvien  i  comuniquen.  I  la  parròquia  de  Sant  Joan

participa en aquesta comunicació en molts diversos aspectes.

Els rellotges, portes del temps

Era – i és – l’única parròquia que té el dret de tindre un rellotge

propi  (de  nou  parat)  amb  una  peculiaritat  única  mundial:  si  tots

representen  el  4  amb quatre  pals  i  el  nostre  també  ho  fa,  aquest

mostra el nou amb una V i quatre pals també. En realitat, la maquinària

del rellotge va desaparéixer, en 1936, quan Sant Joan del Mercat fou,

segurament, el primer temple de la ciutat en ser cremat. Obres d’art,

ornaments, i sobre tot, un immens arxiu, van desaparéixer, entre les

flames i les rialles dels assaltants.

Acabe de dir que la parròquia té l’únic rellotge parroquial de la

ciutat, al menys l’únic rellotge històric. Però també té un altre, ubicat en

la famosa O de Sant Joan. Algun graciós, del qui hem oblidat el nom,

va apuntar que els quatre monuments principals de la ciutat  (abans
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que feren l’arquitectura efímera i tan lletja de la Ciutat de les Ciències),

dic,  els  quatre  monuments  de la ciutat,  els  havia  fet  un sol  mestre

d’obres, que havia firmat el seu nom en els edificis: MILO. M de la

porta de Serrans; I de la torre del Micalet; L de la Llotja de la seda; O

de la O de Sant Joan. Clar que el desconegut pensador ignorava que

els  quatre  immobles  pertanyien  a segles  diferents:  segle  XIV per a

Serrans, XV per al campanar de la Catedral, XVI per a la Llotja, XVII

per a la O de sant Joan... La idea està bé, i al menys ens fa riure, però

oblida que la O de Sant Joan, que probablement mai va estar oberta,

per  les  seues  enormes  dimensions,  és  sobre  tot  un  dels  majors

rellotges solars o com cal millor dir, un dels majors quadrants solars

històrics existents en el món. Encara apareix, al mig, una tira de ferro,

acabada  amb una  barra  creuada,  a  manera  de  T,  que serveix  per

marcar el  temps de la vesprada,  ja que es troba a la cara oest de

l’edifici. Un altra restauració pendent, per recuperar l’autèntic significat

d’una O tan magna.

El Borrego de Sant Joan

La parròquia  de  Sant  Joan del  Mercat  tenia  -  i  té  -  la  major

campana de la ciutat, el famós  Borrego, que necessita una més que

urgent restauració. He dit la major campana; en efecte, el Micalet, molt

major, és la campana de les hores de la Ciutat, i no compta.

El  Borrego és  major  que  la  Maria,  la  campana  gran  de  la

catedral,  i  no  dubtaren  en  posar-ho  en  la  seua  inscripció  en  un

complicat llatí:  no hi ha més gran ni més pesada, ni en la mateixa

catedral.

La  inscripció  és  molt  llarga  i  molt  rebuscada.  Parla  que  fou

refosa tres vegades (1647, 1681, 1738) augmentant a cada volta el

seu pes.

Però la més complicada és la inscripció inicial, que pareix unir el

nom del fabricant als noms de la campana: es pot interpretar com em

diuen Joan, qui va vore amb gran esforç els misteris en la illa de
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Pathmos,  i  Antoni,  com el  meu constructor  (Joan Antoni  de la

Viña) i també Josep.

Cal recordar que en els primers anys dels Borbons, després de

la desfeta d’Almansa, les campanes es fan a la moda francesa, amb

tres o quatre noms, i posant el nom de tots els responsables, com en

aquest  cas,  indicant  que  el  fabriquer,  o  siga  el  responsable  de  la

conservació del temple, era Joan Deris.  I com no podia ser d’un altra

manera, la inscripció acaba protegint la parròquia i el seu territori:  els

dimonis fugen ràpidament, s’allunyen quan aquest metall sona.

No obstant els campaners pensaven que el seu nom era Antonio

Abad llamado y conosido por el famos Borrego de San Chuant segons

afirmava l’ultim campaner de la Catedral, Enrique PLA SOLER, en un

manuscrit que vam trobar en la torre del Patriarca.

Les noves campanes de Sant Joan

Abans de guerra hi havia set campanes en el campanar, i en el

1936 les tiraren totes a baix. Durant molts anys es veia la marca que

havia fet el Borrego quan va travessar la teulada, i també la marca que

havia fet en el quitrà baix del campanar.

Diuen que la van trobar en una fàbrica de Barcelona, i que com li

faltava un ansa, que s’havia quedat entre les runes de la teulada, la

van reconéixer... La veritat és que no sé si creure-m’ho, ja que el tema

de les campanes recuperades després de la guerra, està encara per

estudiar,  però  si  que  està  clar,  que  el  Borrego  va  tornar  al  seu

campanar, en 1942, acompanyat de sis noves campanes, que ja per

elles soles fan un dels millors conjunts sonors de la ciutat.

I aquest és un altre tema de reflexió:  així com a Castella o a

Aragó encara ara hi ha molts campanars sense campanes o amb una

sola, ja que en guerra les van tirar, els valencians, i sobre tot els de la

ciutat de València, i més encara els parroquians de Sant Joan, en un

parell  d’anys  no  sols  havien  recuperat  les  seues  campanes,  fetes
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noves, sinó que en la pràctica totalitat dels casos van augmentar la

quantitat o el pes. Ja que estem...

Campaners de Sant Joan

Poc sabem dels campaners que van tocar en Sant Joan; només

un parell  d’anècdotes.  Que en els  anys vint  el  campaner  tenia  una

botiga de gorres,  en el  barri,  i  que quan calia deixava la botiga en

mans familiars per pujar a tocar (al menys dues vegades cada dia, per

al cor del matí i de la vesprada). Li deien Antonio TOLEDO i de mal

nom el Xaxo i un dels seus ajudants era Paquito MAS també conegut

com Paquito Dientes, per que ajudava a un dentista. Aquest  Paquito

va  fer  una  gesta,  que  va  ser  recordada  durant  molts  anys  pels

campaners. Resulta que per començar a voltejar una campana, a la

manera de la ciutat de València, cal tirar d’una corda i fer-la oscil·lar

fins que arriba a la posició invertida, on es deixa parada, entre toc i toc.

Si  per  alçar  la  Maria de  la  Catedral  feia  falta  tres  o  quatre

hòmens, amb les facilitats que hi ha en la torre del Micalet per moure’s,

uns altres tants calia per alçar el Borrego. Era una campana que anava

molt mal, calia tirar d’ella per fer-la rodar, i al cap d’una dotzena de

voltes paraven, per l’esforç tan gran que suposava tocar-la.

Però el dia de Sant Vicent Màrtir de 1923, l’any de la Coronació,

per al cor, l’esmentat  Paquito MAS va alçar ell sol la campana, i una

volta invertida i parada va perdre el sentit, per l’esforç tan gran que hi

havia fet.

No estem segurs que la campana tocara tant com ara (i això que

ara toca poc). Si que la voltejaven per als tocs de cor de allò que ells

anomenaven Primera Classe amb Vuitava (que ara diríem Solemnitat)

però la campana no voltejava per ninguna altra processó que no fóra el

Corpus Christi, tant el de la Ciutat, el dijous, com el de casa, que es

celebrava el dijous següent, tancant la Vuitava. Ho venim a dir per què

ens sembla improbable que durant el pas de la Mare de Déu, en la

processó  general,  voltejara  la  campana  grossa,  reservada  per  als
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titulars de la parròquia,  el  Corpus Christi  i  els dies de Pasqua i  de

Nadal.

Tornant a les campanes, estem segurs que cal un projecte de

restauració que permeta recuperar eixe conjunt, potser el millor de la

ciutat,  de manera  que algunes  puguen tocar  mecànicament  per  als

tocs  diaris,  setmanals  i  de  festes  menors,  i  que  el  Borrego  i  si  és

possible també el Joanot voltegen només de manera manual.

Havia  oblidat  de  dir-vos  els  noms  de  les  campanes,  noms

tradicionals,  que no sempre  coincideixen amb els  noms escrits.  De

menor  a  major,  com  habitualment  comptem  les  campanes  els

valencians, són  el Rafelet,  el Joanet, el Roc, la Marieta,  el  Pere, el

Joanot, el Borrego. Les tres primeres són els tiples, i estan en l’interior,

entre unes enormes bigues; mentre que les altres són les de portal.

Sant Joan del Mercat, porta de la vida a la mort

Sant Joan del Mercat fou, durant molts segles, testimoni d’una

forma cruel i popular d’acabar amb els jutjats amb delicte de sang. He

dit popular, no el sentit que fora un apreciat espectacle públic, que no

ho era, sinó per què era el lloc on penjaven als pobres, segurament

per recordar el seu castic, en la plaça del Mercat, d’assistència diària.

Com tots  saben,  els  morts  nobles  no  eren  penjats,  sinó  que  eren

degollats, en la plaça de la Seu, front a la Mare de Déu. Per això van

construir  l’Obra Nova o arquets de la Catedral, per permetre que els

canonges, els beneficiats i els treballadors del primer temple pogueren

vore, còmodament, cadascú en el seu nivell, la sempre popular mort

dels poderosos.

Cal  recordar  que  la  ciutat  de  València  tenia  poques  places,

segons el nostre costum, i les més importants eren la plaça de la Seu,

per a les activitats cerimonials,  i  la nostra plaça del  Mercat,  per als

actes més públics i populars.

Una d’aquestes penes de mort  és descrita pel  famós Prosper

Mérimée, cap a 1850, que fou sobre tot conegut per ser un impecable
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inspector  dels  monuments  de  França,  amb  unes  obres  tan  ben

projectades, que encara hui s’apliquen molts dels seus conceptes en la

restauració  monumental  francesa.  Mérimée,  que  té  tan  mala  fama

entre nosaltres, no sé per què, conta com un pobre ajusticiat és dut

des de la presó de la Porta dels Serrans a la plaça del Mercat on han

posat una estructura, una biga horitzontal que reposa sobre dos bigues

verticals, i on penjaran a aquell que han dut en un carro per tota la

ciutat, acompanyat de frares i de soldats.

Sorprén  a  Mérimée  el  poc  interés  dels  valencians  per

l’espectacle, que ell interpreta de manera que ens fa molt feliços. Diu

que  el  poc  interés  dels  valencians  en  vore  execucions  no  es  pot

atribuir a un excés de sensibilitat ni a que estan farts de l’espectacle.

Pel  contrari,  la  indiferència  ve  del  costum treballador  del  poble  de

València, on l’amor del treball i del benefici ens distingeix no sols entre

tots els pobles d’España sinó fins i tot de tota Europa. Com no estar

content del tal Mérimée!!!

La porta de les processons

En la processó del Santíssim Corpus Christi, que era la  Festa

Grossa  dels  valencians,  la  plaça  del  Mercat,  és  a  dir  el  pas  de  la

custòdia  entre  Sant  Joan i  la  Llotja  marcava un moment  important.

Tots els campanars (no necessàriament totes les campanes) havien

de tocar en el moment que eixia la custòdia, i  en aquell  moment, a

través  d’un  sistema  primitiu  de  comunicació  a  base  de  banderes  i

farols, segons el moment, s’anunciava, des de la terrassa de la torre

del Micalet, als canons que estaven, en algun moment en la Ciutadella

i més tard en el riu, que havien de fer les corresponents descàrregues.

El  mateix  passava  quan  entrava  la  processó.  Però  molt  més

important, per tot allò que estem parlant, quan passava pel Mercat, des

del campanar de Sant Joan es senyalava per què des de la torre del

Micalet es tornara a avisar als canons, que repetiren la segona de les

tres descàrregues.
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Avisar per a les campanes no calia, ja que el so de la Catedral

arrastrava  i  marcava  el  toc  general  de  les  altres,  és  a  dir  de  les

campanes de tots els campanars de la ciutat, unida en un sol cor i en

un sol concert, durant el pas del Santíssim.

Marcar  el  pas  pel  Mercat  significava,  sobre  tot,  que  era  el

moment central de la Festa: no l’eixida, no l’entrada, sinó el moment

més  emocionant  i  emocionat  de  tota  la  gran  processó  general  del

Santíssim Corpus Christi.

Us diré un secret. Cada any toquen manualment  el Borrego els

mateixos campaners que acaben de tocar les campanes grans de la

Catedral en el moment de l’eixida de la processó.

Tots no, els més joves, ja que cal tocar en la torre del Micalet,

baixar corrent,  creuar la processó per la plaça del  Mercat,  arribar  a

Sant Joan, pujar per la teulada fins arribar a l’escala del campanar,

arribar a la sala de campanes, tocar tant el Borrego com la Marieta i el

Pere, totes tres manuals, deixar caure les campanes després del toc,

baixar corrent, tornar a creuar la processó, tornar a la Catedral, pujar

corrent  la  duríssima  escala  de  la  torre  del  Micalet  i  encara  tindre

ganes, força i energia per tocar quan passa la Mare de Déu, i també el

Corpus, per la plaça de la Reina. Només de contar-ho ja ens estem

cansant...  Però  ho  fan  any  darrere  any,  en  una  mostra  d’energia  i

d’interès que cal reconéixer.

La processó de Sant Joan

Les processons, per als valencians, són molt més que un acte

de  fe  o  una  activitat  social.  Serveixen,  sobre  tot,  per  relligar  les

relacions entre un territori, el seu protector i el temple on es venera.

Pel  fet  de  fer-les  de  vesprada,  com  és  costum  en  l’anomenada

Coroneta  d’Aragó,  és  a  dir  la  part  valenciana-parlant  de  la  Corona

d’Aragó, tenen un caràcter més solemne que les matinals, on la llum
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del sol, i sovint la calor, acceleren el pas, i no permeten unir aquells

tres elements: patró – església – territori.

La recuperació de la processó de Sant Joan pel barri no és sols

una  reconstrucció  de  temps  passats:  és  sobre  tot  una  opció  de

present. Igual que les campanes, quan toquen, relacionen el territori

parroquial en el temple, la processó es converteix en un espai que es

sacralitza  i  es  comparteix.  El  Sant  Joan,  quan  passeja,  de  manera

solemne, pel seu barri, integra i sacralitza, dóna sentit una volta més a

la vida en comunitat al llarg de l’any.

Els antics també utilitzaven la doble imatge processional, els dos

Sant Joan, el Baptista i l'Evangelista,  en la mateixa anda, tant per a

les processons del barri com per a la processó general del Santíssim

Corpus Christi. Junt a la creu parroquial, eren el símbol visible de la

parròquia, l'aglutinador i l’identificant.

El doble protector – o el protector doble, qui sap – relligava, cada

any, el seu territori amb el temple propi... De manera pareguda fan els

tocs de les campanes de Sant Joan del Mercat, que relliguen el seu

territori amb la parròquia, i gràcies a l’existència del Borrego, del XVIII,

amb els temps i les sonoritats presents i passats...

El Dragó del Patriarca

Ara me’n aniré un poc més lluny, sense deixar la referència a la

plaça del Mercat com a lloc d’intercanvi.  Hi ha una antiga llegenda,

que afirma que quan hi havia la muralla, per l’actual plaça del Mercat,

per davant passava el riu, i hi habitava un ferotge dragó.

Tots sabem que els rius sempre acaben tornant pels vells llits, i

així va passar en el 1957, l’any de la riuà, quan la plaça del Mercat es

va  omplir  d’aigua,  i  el  carrer  de  les  Barques,  i  tants  altres,  que

marcaven, en temps dels romans, el segon braç del llit que rodejava la

illa de VALENTIA.
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Aquell drac terrible atacava i es menjava a tot el qui passava per

aquells  descampats,  i  la  Ciutat  tractà  de  trobar  alguna  solució.  Un

condemnat a mort es va oferir a matar al dragó, amb la condició que si

es  salvava,  li  perdonaren la pena.  I  així  va ser:  es va construir  un

armadura coberta d’espills i es posà de manera que el drac tenia el sol

d’esquena.  Estava  tan  lluminós,  que  va  deixar  parat  a  l’animalot,

aprofitant per matar-lo i per recuperar la llibertat i la vida.

Tenim dos  proves: una d’elles en la façana de la Llotja, on un

drac  eix  de  les  roques  i  intenta  menjar-se  una  pedra  llaurada.  La

segona és el Dragó del Patriarca. La escena de la Llotja reforça la idea

que estem contant: el pas, el canvi d’un a un altre estat. De la mateixa

manera que els dos titulars de la parròquia mostren el pas de la natura

a la civilització,  del desert a la ciutat, de la paraula a l’escrit, aquell

drac de pedra, representa la lluita, el pas, de la natura (les roques) a la

cultura (les pedres tallades). Així com va fer aquell anònim condemnat

que lluitant contra la natura (el dragó) va permetre que la civilització (la

ciutat) fora possible.

He parlat de la segona prova: el Dragó del Patriarca. En realitat

és regal d’un Virrei del Perú, que va portar dos exemplars, un que es

va posar al Monestir del Puig, també desaparegut en 1936 i l’altre al

Col·legi del Patriarca on encara està. El drac a la porta del temple és

prou  habitual  en  moltes  esglésies:  ara  recordem per  exemple  a  la

Catedral de Sevilla on està penjat en el claustre, davant d’una porta,

un altre cocodril.

En Amèrica  pengen  de  moltes  catedrals  també.  Era la  forma

simbòlica de representar el mal, que es queda a la porta del temple.

De nou la victòria  de la persona contra  el  desordre,  contra  el  mal,

gràcies a l’ajuda divina i a l’esforç humà.
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Conclusions

Em direu, després de passar d’un tema a un altre, que és difícil

arribar  a  una  conclusió.  Hem  parlat  de  dos  sants,  que  són

respectivament la porta, el model del temps que obrin. Hem parlat d’un

espai,  el  Mercat,  que no podia  tindre millors intercessors que eixos

sants, que donen pas al diàleg i a l’intercanvi. I hem parlat de rellotges,

de dracs, de campanes...

Què tenen les campanes que vore en tot açò? Justament que

també elles són porta i intermediari, camí i destí. Ara mateixa estan

tocant  en  la  Catedral,  marcant  el  temps  de  la  festa,  el  temps  del

Santíssim Corpus  Christi,  temps  que  començava  aquesta  vesprada

amb les  primeres  vespres  i  acabarà  demà,  després  de  les  segons

vespres, i  de la solemnial  processó, que ha d’entrar,  com és sabut,

abans que el sol toque l’horitzó. El Sol dels Sols no pot anar pel carrer,

si està post el sol.

També les campanes de Sant Joan tocaran, la vespra i la festa

del  seu  patró,  per  construir,  des  del  patrimoni  immaterial,  des  de

l’esforç  dels  campaners  i  amb  la  sonoritat  de  les  campanes,  per

rodejar a Sant Joan del Mercat d’una música sacra i profana, sonora i

compartida, el so de les seues campanes. I anunciaran que Sant Joan,

el Baptista, va nàixer per mediar, per comunicar amb la seua paraula i

la seua vida, el pas a la Vida, a l’estiu – on tothom viu -, a la presencia

salvífica de Jesús en mig nostre.

Potser eixe siga el nostre paper, també. Mediar, per que arribe

l’estiu  en  els  cors  dels  demés,  per  què,  entre  tots,  vejam la  Llum,

avançant junts.

Gràcies per la vostra atenció,

Dr. Francesc LLOP i BAYO
Antropòleg i campaner
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