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D’entre els actes que ha deixat d’organitzar-se a
la nostra ciutat per Setmana Santa, cal esmentar
aquestes tres mostres de pietat popular que segons llegim a les cròniques de l’època (any 1950)
eren molt participats.
1) La Llançada. Se celebrava el Dimarts Sant
al vespre a l’església del Mercadal. Consistia
a recordar de forma pietosa el moment que un
soldat va donar un cop de llança a Jesús un cop
crucificat i mort a la creu. Llegim a l’evangeli de
Joan: «Quan arribaren a Jesús, es van adonar
que ja era mort i no li trencaren les cames, però
un dels soldats li traspassà el costat amb un cop
de llança, i a l’instant en va sortir sang i aigua”
(Jn 19, 32-34). Aquest acte era promocionat per
la Confraria de la Passió.
2) Les cinc llagues de Jesucrist. Es duia a terme
el Dimecres Sant al vespre a l’església de Carme
a càrrec de la Confraria de la Puríssima Sang. Les
cinc llagues, o “nafres” de Jesús, fa referència a
les cinc ferides que va rebre Jesús durant la seva
crucifixió: perforacions amb els claus a les dues
mans i als dos peus, i la llançada abans esmen-

tada al costat que li va travessar la part del tòrax
fins al cor.
Aquesta devoció va ser promoguda per sant
Francesc d’Assís després que rebés, segons la
tradició, aquests estigmes en un moment d’èxtasi. Els frares franciscans en foren uns grans impulsors.
Josep Forn i Talló (1886-1936), prevere i escriptor nascut a Igualada i membre del Foment de
Pietat, va escriure l’any 1936 la coneguda Adoració de les cinc llagues de Jesús Crucificat que
reproduïm en aquest article.
3) El sermó de la bofetada. El Divendres Dant,
a primera hora del matí a la basílica de Sant Feliu tenia lloc aquest sermó que commemorava la
bofetada que va rebre Jesús de part d’un dels
guardes quan fou interrogat pel gran sacerdot de
la Llei, Annàs. Es pot llegir a l’evangeli de Joan
(Jn, 18, 22). A la dècada del 1940 s’havia oficiat
a les 7 del matí, però al cap d’uns anys es va
passar a les 8.
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