Com cada darrer divendres
d’abril, mon pare i jo hem
eixit a la muntanya...

Va, vinga! Que
no arRibarem
a temps!

...per desgràcia, enguany
també ha vingut Bernat,
el meu germà menut. I no
fa més que endarrerir-nos,
el menut!!!

Teresa, filLa,
paciència! Ja saps
que el teu germà
no pot anar tan
de presSa com
nosaltres!

Vinga, xaval,
jo t’agafe
al bracet!

Mireu, mireu!
Ja pasSen!
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Com tots els anys, el
pare i jo pugem a este lloc,
prop del camp del iaio, per
vore passar els pelegrins
del meu poble...
Els pelegrins de les Useres.

?
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Pare, eixos
qui són?

i per què
van vestits
així?

Però home,
Bernat, si tu
ja els vas vore
arRibar al poble
l’any pasSat!

i per
què no
parlen?

...i enguany el pare i jo
volíem acompanyar els
pelegrins fins al poble... però
amb este xiquet, que ni
se’n recorda de les coses,
com ho anem a fer?!

Eixos, Bernat,
són els pelegrins
de les Useres.

Sí que vam eixir a
vore’ls, sí... però
este grandàs
anava dormint
en el carRo!

Del
nostre
poble?

Sí, Bernat,
del nostre
poble.

La peregrinació s’ha
celebrat des de sempre,
per a demanar salut,
pau i aigua per al poble.
El darrer divendres d’abril
recorre, tots els anys,
el camí entre les Useres
i el santuari de Sant
Joan de Penyagolosa,
i el dissabte es fa el
camí de tornada fins
a les Useres.
32 quilòmetres,
amb un desnivell
de 1.000 metres.
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No sabem
exactament quin
és l’origen de la
peregrinació...

Molt bé,
filLa... A
caminar,
Bernat!

Hi ha qui
diu que és
una tradició
medieval...

Els pelegrins,
filL meu, han de ser
hòmens nascuts
o emparentats
en les Useres.

El darrer diumenge de
març, els clavaris i el
depositari van recorrent
casa per casa, seguint un
orde rigorós per les cinc
barriades del poble, per
trobar tretze hòmens,
dotze pelegrins i un guia
elegit entre els pelegrins.

i altres diuen
que prové d’una
tradició anterior
a la cristiana,
adaptada a la
nova religió!

Abans també
havien de ser caps
de família, però eixa
condició ja no és
necesSària.

Mireu! La font
dels posSos. AlLà
han berenat els
pelegrins fa
una estona!
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Cadascun dels pelegrins,
que comencen a deixar-se
la barba en el moment
de ser designats, es
compromet a fer la
penitència en silenci, caminar
descalç quan toque, vetlar
durant la nit que passarà
en Sant Joan i recitar les
oracions del pelegrinatge.

Vinga,
al cotxe!

En marxa!
A la següent
parada!

On anem
ara, pare?

Anem al santuari
de Sant Joan de
Penyagolosa! AlLà
berenarem i esperarem l’arRibada dels
pelegrins!

Quina
gentada!
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Quan els pelegrins arriben al
peiró de Sant Joan, descansen
mentre esperen que els reba
la processó, encapçalada pel retor
de Vistabella i el guió i la reliquia
de Sant Joan, que els conduirà
a l’església.

Teresa, què et sembla
si, mentre esperem, li
expliquem a Bernat
algunes coses sobre
els pelegrins?

L’últim divendres d’abril, ben de matí,
s’obrin les portes de l’església de les
Useres. S’han celebrat dos misses, la
de càrregues i la de pelegrins.
De l’església ix la processó del poble.
Primer la creu processional, seguida dels
hòmens. Després, el capellà amb la
reliquia de Sant Joan.

D’acord,
pare!

Darrere de la processó ixen els pelegrins.
Primer, el guia. A deu passes, els tres
cantors, amb la creu i els fanals.
Hi ha tres cantors. El major, que porta
la creu i va al centre. El segon, que
sempre va davant o a la dreta del
primer i el tercer. Els cantors necessiten
tindre bona veu i fortalesa física.
El cantor major és el que coneix
millor tot el ritual i és el que dirigix
els cants. A més, els cantors són els
encarregats de vigilar que ningú
moleste els pelegrins en els descansos.

...que són els que s’encarreguen
de proporcionar tot el que es
necessita per al pelegrinatge, i
el representant de l’ajuntament.
I, finalment, els dotze pelegrins,
que, junt amb el guia,
representen a Jesucrist i
als dotze apòstols.
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Més arrere, el capellà dels
pelegrins, encarregat de les
oracions, els tres clavaris...

La procesSó baixa
pel CarRer Major i
continua fins a
l’ermita de la
Mare de Déu
del Loreto...

“Els pelegrins van descalços, sobre un
camí d’hedra que han preparat les
veïnes i els veïns, després d’haver
arruixat i agranat, ben de matí,
els carrers.
En passar davant de l’ermita, els
pelegrins es descobrixen, s’estenen
a terra i el besen, cerimonial que
es repetirà cada vegada que han de
travessar l’entrada d’una església, o
en passar per davant d’alguna ermita.
Sonen les campanes de la torre
de l’església i de les ermites.”
-ens explica el pare.
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A l’arribada al Filador, a l’eixida del poble,
els xiquets, normalment els emocionats
fills dels pelegrins, els porten el calcer, a
canvi d’un tros de pa (jo li vaig dur les
botes al pare quan li va tocar ser pelegrí).
Els pelegrins es calcen i emprenen el camí.

Però la comitiva encara
és més nombrosa, ja que
també està formada per
dènou persones encarregades
dels animals de càrrega, sis
“promeses”, que participen
en la peregrinació per una
promesa de fe, i quatre
cuiners.

Les càrregues van davant, precedides
pel depositari. Darrere, a un centenar
de metres, van els pelegrins.
Primer el guia, després els tres
cantors, a continuació el capellà, el
clavari, el representant de l’ajuntament
i els dotze pelegrins. Al que fa sis li
diuen “el pelegrí resador”, que dirigix
el rosari.
Els cantors no deixen mai d’entonar
el cant del camí, dividit en sis
estacions.
El pare m’ha explicat que
totes les estacions (i cada vegada
que tornen al camí després d’un
descans) comencen igual: tots
s’agenollen, el cantor major comença
a cantar i, després del primer
melisma, s’alcen i es posen en camí.

Caminen sempre en el silenci més
absolut, trencat només per càntics
i oracions tan antigues com el
mateix pelegrinatge.
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La
de
de
on

primera etapa de la peregrinació
penitència porta els pelegrins des
les Useres fins al corral Blanc,
esmorzaran pa, vi i ous bollits.

Després, continuaran el
camí fins a Sant Miquel
de les Torrosselles, en el
terme de Llucena, on
la campana avisa de
l’arribada dels pelegrins.

Allà els rep, en un silenci rigorós,
la gent que ha anat a esperarlos. Els pelegrins besen terra
davant de la creu i la imatge
de Sant Miquel, van a missa,
descansen i dinen.

i, després,
què fan?

Després pasSen pel
Mas d’Aicart... i, després,
pugen a la Lloma Bernat,
per un camí que es diu “Les
voltes dels pelegrins”,
ja en el terme
de Xodos.
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És una pujada
molt dura, i els
cantors canten
durant tot
el trajecte!
Imagina’t!

La peregrinació continua i els pelegrins
baixen un pendent ben empinat,
en direcció a Xodos, tot i que no
entraran en el poble. Prop del molí,
per la vega de Xodos, es desviaran
en direcció a...

...la font del posSos,
on hem estat fa una
estona. AlLà berenen
els pelegrins.

Després, pugen el Marinet fins
al pla de la Creu, ja en el terme
de Vistabella del Maestrat, a 1390
metres d’altitud, on descansen per
última vegada els pelegrins abans
d’entrar a Sant Joan.
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“Ara que ha acabat la procesSó,
vos explicaré què faran els
peLegrins esta nit...”

Ara, el cantor major
els acompanyarà a la cova,
perquè puguen descansar.
Després, aniran a l’església
a resar el rosari i les completes. Després, tornen
a la cova fins a l’hora
de sopar.

Després que
els pelegrins
hagen sopat, sopen les
càrRegues. Els pelegrins
pasSen la nit en la cova,
asSentats o gitats en terRa,
en unes lLoses de pedra...
i tornen, com a mínim, tres
vegades a l’església,
per a resar.

Això ho
decidix el
guia!

la nit a la cova és una
nit de transformació,
de meditació... un pelegrí,
un home, pot eixir canviat
de la cova... havent meditat
sobre la vida i sobre
elL mateix.

Però... vinga,
que és tard! i
demà hem de
fer una bona
caminada!

cap a
casa!
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El dissabte, ben de matí,
se celebra la missa de
càrregues i, després, la
de pelegrins, anomenada
“missa d’Angelis”.

Acabada la missa, els pelegrins
entren a la sagristia. Allà se
celebra la cerimònia del perdó.
Només guia i pelegrins poden
estar allà i els cantors vigilen
portes i finestres perquè
ningú puga acostar-se, ni tan
sols sentir el que es diu allà.
Tots els pelegrins es posen en
rogle, amb el guia en el centre.
Este es dirigix als pelegrins. Els
parla sobre el sentit de la tradició
que, un any més, han complit...
encara que no sabem exactament
què diuen, perquè tot el que es
diu allà és secret i els pelegrins no
ho podran contar a ningú mai de
la vida (jo no podria, perquè, com
diu la mare, soc un poquet
“xarradoreta”).

Després, u a u, cridant-los pel
nom, el guia els demana perdó per
qualsevol ofensa comesa en el passat
i els llava i besa els peus. En acabar,
cada pelegrí fa el mateix per ell.

Els pelegrins dinen
a migdia i, a la una,
es forma la processó
d’acomiadament, que
recorrerà el santuari,
acompanyada per
càntics, resos i voltejar
de campanes.

Després, comença
el camí de tornada.
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En baixar el Marinet, els pelegrins
descansen en la font de l’Arxivello.
Després, es dirigixen a Xodos. Allà
arriben al voltant de les tres de la
vesprada, i tot el poble ix a rebre’ls.
Els pelegrins caminen descalços fins
a l’església de Sant Pere Apòstol,
on resen i canten.

Després de deixar Xodos, continuen el
camí. La següent parada la faran en
la lloma de Bernat. Des d’allà seguiran
fins a la font dels Xops...

Nosaltres, dissabte de vesprada
esperem l’arribada dels pelegrins
a la font...

Ja
venen!

Pare,
crec que
ja els veig!

Pare!
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A la font tots berenem (excepte
el pare, que és un fartó i no s’ha
pogut esperar) i ens preparem per a
acompanyar els pelegrins en l’últim
tram del camí.
Fins a arribar a les Useres, només
pararem una vegada més, en el
corral Blanc, i em preocupa que
Bernat no puga aguantar el ritme...
Jo vull completar el camí!
Però Bernat aguanta tot el camí
i ni tan sols deixa que el pare
l’agafe al bracet...
El meu germanet és tot un
campió... Qui ho anava a dir?

Estàs
cansat,
Bernat?

Tranquil·la,
Teresa, que
jo aguante!
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Al caure la nit, els pelegrins arriben
a les Useres. A l’entrada del poble
es descalcen i cadascú arreplega
un fanal. En silenci, acompanyats
per les veus dels cantors, recorren
el poble...

...agenollant-se davant de
l’ermita del Loreto i de l’ermita
del Santíssim Crist de l’Agonia
fins a arribar a l’església.

Dins de l’església, tots els participants
en el pelegrinatge, el guia, els pelegrins,
clavaris, càrregues, representants i
cantors, besen terra davant la
porta, les capelles i l’altar major.

Mare meua!
Quines cares
de cansats!

Vinga,
pelegrinets
meus! Cap a
casa!
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Després d’haver entonat els
darrers càntics i responsos, els
pelegrins entraran a la sagristia,
on es calçaran i donaran per
acabada la peregrinació anual.

Escolta,
Martí...

Miracle?
...em pots
explicar quin
miracle han fet
els pelegrins?

Estos dos
han arRibat tots
amorosos, no han
discutit ni una
vegada i ara,
mira’ls...
...dormint
juntents
com si no
hagueren
trencat
mai un
plat...

...ja tinc ganes que passe
un any per a poder tornar
a vore els pelegrins... amb
el meu germanet.
Ha, ha,
ha!

Ha, ha,
ha!

Però, abans, els xiquets
ja ens preparem per a
dissabte que ve, que tenim
la processó del Piló de la
Creu. Esta processó és per
a les dones i els xiquets,
però també hi participen
el guia, els cantors i el
sacerdot.
Teresa.
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