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Setmana Santa 2019
Benvolguts tots en el Senyor,
Un any més arriba la Setmana Santa, amb tot el que implica de
goig, il·lusió i, per què no dir-ho també, feina i patiments. La feina
s’acumula, i sembla que els dies passen més de presa del que voldríem. S’han de preparar moltes coses i entre elles els nostres opuscles.
Com cada any, amb molta antelació, se’m demanen unes paraules.
No hi ha dubte que la Setmana Santa és al centre de l’any litúrgic i
que, per tant, per als cristians, és també al centre de l’any. És la setmana gran, aquella en la qual
celebrem els grans esdeveniments de la nostra fe: la passió, mort i resurrecció de Nostre Senyor
Jesucrist. Tot el que les confraries i associacions fan durant l’any, i especialment en aquesta setmana, és per celebrar aquells fets que van passar fa gairebé dos mil anys.
He dit esdeveniments, perquè aquells dies de la Setmana Santa celebrem fets històrics. No són
llegendes inventades, sinó la realitat del que va passar en aquells dies tristos i alhora també joiosos, perquè per la mort de Jesús hem estat salvats dels nostres pecats, i per la seva Resurrecció i
Ascensió ens ha obert les portes del cel.
Amb els vostres actes, sobretot les processons, recordem aquells grans moments de la passió i
mort de Jesús. I amb la Vetlla Pasqual i el Diumenge de Pasqua celebrem la seva Resurrecció.
Quan, des del balcó del Palau Arquebisbal, tinc la sort de veure desfilar tots els passos de la
processó del Sant Enterrament, se m’omple l’ànima de sentiments d’agraïment al Senyor per
aquesta mostra de devoció, pietat, cultura i germanor. Aquests són dies d’una vida familiar més
intensa, de participació col·lectiva en els múltiples actes que organitzeu les diferents associacions
i confraries.
Us puc dir que he gaudit de la Setmana Sant tarragonina durant aquests prop de quinze anys
de ser el vostre arquebisbe, i he fet també molt meves totes les setmanes santes de la nostra
arxidiòcesi. Us ho agraeixo de cor a tots els qui ho feu possible, amb el vostre treball i amb la generositat amb què ho porteu endavant. No deixeu que es perdin les nostres tradicions, que amb
tant d’esforç s’han anant recuperant. A la Setmana Santa tots hi som convocats. Certament que,
per als cristians, té un significat personal molt profund, però penso que les dimensions culturals,
artístiques i socials que comporta ens agermanen a tots. Aquest és el meu desig.
Us desitjo a tots una bona i fructuosa Setmana Santa 2019.
Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva benedicció.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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Hi ha un fenomen que, sense cap mena de dubte, és antropològic:
la recerca permanent del sentit de la vida. L’ésser humà no tan sols
viu de coses, d’objectes i de reconeixements, sinó que necessita donar
sentit al seu viure, motiu pel que necessitem trobar una explicació o
un motiu pel que la vida mereixi ser viscuda malgrat tots els reptes i
dificultats que comporta.
La Setmana Santa és un moment d’introspecció i de serenor en el
que podem buscar respostes a aquesta inquietud. Els cicles estacionals, des de temps immemorials, marquen un canvi en l’evolució de
la vida en tots els seus processos. La natura és renova i es transforma
d’acord a un procés conegut que, malgrat reiterar-se, sempre ens planteja preguntes i reflexions al
seu voltant.
Les celebracions religioses que amb motiu de la Setmana Santa duem a terme a Tarragona, formen
part d’aquest llegat ancestral amb el que expliquem i interpretem tots els comportaments humans
a partir d’unes conviccions religioses que, tant si les compartim com si no, són a la base de les
nostres arrels culturals.
La processó del Divendres Sant és, a dia d’avui, una representació de com les coses se’ns poden
escapar de les mans. Des dels Diumenge de Rams fins al Diumenge de Resurrecció rememorem
uns fets que demostren com el trajecte que va de l’èxit i el reconeixement al desastre i la injustícia,
pot ser molt curt i cruent.
La vostra Congregació, amb gairebé un segle i mig d’història ha superat totes les dificultats que,
sense cap mena de dubte, haureu trobat durant una trajectòria tan dilatada. Però el vostre arrelament ciutadà, compromís i presència activa dins la societat tarragonina forma part, indestriable,
de la vostra personalitat. En tant que entitat demostreu, any rere any, la força aglutinadora i la
potència associativa que feu palesa amb motiu de les celebracions que formen part d’aquest cicle
de la Setmana Santa.
En aquest sentit, faig un reconeixement explícit a la tasca de tots els que han treballat i treballeu
per fer millor la vostra Congregació, alhora que us encoratjo a planificar-ne el futur amb la destresa
i capteniment que aquesta labor requereix.
Com a tarragoní orgullós de ser-ho però també com alcalde, us expresso la meva gratitud a tots els
homes i dones que formeu part d’aquest col·lectiu i que, de nou, fareu possible que el bon nom i
el prestigi de Tarragona torni a lluir de manera destacada.
A totes i a tots, us desitjo una molt bona Setmana Santa i millor Pasqua de Resurrecció.
Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona
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Una tradició ben viva
Silenci sepulcral i soroll eixordador, introspecció i manifestació,
espiritualitat i festa, tradició i present... La Setmana Santa aplega
diversitat de formes i de continguts, per bé que en tots plana un
denominador comú: el respecte per aquesta tradició ancestral,
sigui quin sigui el grau de religiositat de cadascú. Potser per això
aquesta celebració continua ben viva als nostres pobles i ciutats,
als nostres carrers i places, al nostre costumari popular.
Seria injust no destacar la contribució decisiva de les diferents
associacions i confraries pel que fa a la preservació i difusió de
la Setmana Santa. Sense la vostra tasca constant i desinteressada,
possiblement aquesta celebració quedaria restringida a un àmbit més reduït, i en cap cas hauria arribat a ser considerat un
patrimoni cultural col·lectiu. És per això que un any més, des
d’aquestes ratlles, vull felicitar a tots els qui manteniu encesa la
flama de la Setmana Santa.
Un any més, disposem-nos a viure-la amb intensitat.
Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona
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Benvolgudes amigues,
És un paler i un honor dirigir-vos unes paraules com a salutació
amb motiu de la Setmana Santa que ja s’apropa. La processó
de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat
esdevé un dels moments més especials i amb més tradició de la
Setmana Santa tarragonina, gràcies a l’esforç de cadascuna de
vosaltres.
Una Setmana Santa que és la mostra de com la tradició, la cultura i la religiositat estan més vives que mai, i que la seva celebració no passa desapercebuda, viscuda com un dels moments
més esperats de l’any per molts tarragonins i tarragonines. Però,
a més s’ha convertit en un referent dins de l’àmbit religiós al
nostre país.
L’al·legoria de la Soledat de la Mare de Déu, com a expressió
màxima del dolor profund d’una mare davant la pèrdua del seu
fill, resumeix rotundament tot el significat de la Setmana Santa
cristiana.
Aquest sentiment és tramet al nombrós públic que assisteix, convertint-la alhora en un destí turístic de primer ordre durant les
vacances primaverals, però també és gràcies a la feina, els preparatius i la il·lusió de totes aquelles persones que participeu i hi
esteu compromeses durant tot l’any.
I no voldria oblidar-me del compromís de totes les dones que
formeu part de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de
la Soledat, us donem les gràcies per la vostra feina i desitjar-vos
una bona Pasqua a totes.
Joan Sabaté
Subdelegat del Govern a Tarragona
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Sempre tornem
Sembla que era ahir que posàvem el pessebre i ja tenim aquí la
Setmana Santa. El cicle anual, el cicle vital, va complint totes les
etapes.
Amb el pessebre, celebràvem una esperança, un començar, una
bona nova. Ara, al cap de quatre mesos, ens trobem cara a cara
amb el misteri de la mort, amb una sensació de buidor. Tot i les
moltes manifestacions externes encara ben present, estem lluny
d’aquells esclats de silenci i de paralització de la vida quotidiana
de fa unes dècades. Avui, pesen més els sentiments més personals, més íntims.
Però més enllà de les estrictes creences en el fons de cadascú, absolutament intransferibles, hi ha, en l’ambient, un aire de pausa,
de suspensió. La terminologia és clara i inequívoca: el divendres
de dolor, amb la mort; el dissabte de glòria, amb la resurrecció.
La Pasqua, com a festa gran, esclat de vida. Per be que passem
per tot, quedem-nos amb la Pasqua: celebrem la vida, encara
que, com ens deia en Joan Salvat Papasseit “per tornar a néixer,
necessitem morir”. Sempre tornem a néixer.
Òscar Peris i Ròdenas
Delegat Territorial del Govern a Tarragona

Soledat_1 3

1 4 _Soledat

Setmana Santa de Tarragona, ESSÈNCIES I VALORS
L’arribada de la Setmana Santa, enguany ja ben entrat el mes
d’abril, ens desperta de l’estació hivernal i omple d’espiritualitat
els carrers de Tarragona.
Una vegada més som punt de trobada i cruïlla d’una munió de
sentiments i emocions que, plegats, juntament amb les tradicions
pròpies d’aquestes dates, constitueixen les essències i els valors més
importants de la nostra setmana gran.
Sens dubte, la Setmana Santa de Tarragona és única per la seva
empremta, però sobretot perquè manté encesa la flama del que
representa sense importar l’edat del qui vol participar-hi. És aquest
fet el que m’agradaria ressaltar; perquè en la nostra societat, de
vegades dispersa i accelerada, pocs esdeveniments aconsegueixen aplegar al voltat d’un mateix ideal les diferents generacions.
Aquesta fita és assolida, any rere any, per la nostra Setmana Santa
gràcies a la implicació de moltíssima gent, però sobretot de les
confraries, germandats i associacions que mantenen viva l’espiritualitat, en un preuat exercici de reflexió, solidaritat i ciutadania.
I evidentment aquest és el cas de l’apreciada i estimada Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat, que des de la
seva fundació ha contribuït fidelment a mantenir la tradicional
Setmana Santa de Tarragona. La vostra entrega i respecte enriqueixen unes dates tan arrelades als nostres sentiments i costums i això,
sense cap mena de dubte, us ha de fer sentir orgulloses de la vostra
dedicació en benefici d’altres.
És per això que, com a president del Port de Tarragona, voldria encoratjar totes les dones de la Congregació de Senyores de la Mare
de Déu de la Soledat a continuar vivint una Setmana Santa amb
la màxima plenitud.
Josep Maria Cruset i Domènech
President del Port de Tarragona
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I de cop i volta, arriba una altra Setmana Santa. I, de sobte, un altre
alto el foc, una altraparada en el camí, en la voràgine del dia a dia
en què vivim, plena de tensions, radicalismes i exabruptes.
Es fa el silenci, es respecta, es dialoga i es consensua de veritat. Ens
agermanem, ens unim, preguem junts i sentim a l’uníson. Preguem
en comunitat i, per sobre de tot, creiem.
Fa molts anys, hi va haver algú que va venir al món per guiar-nos
i ensenyar-nos, i va arribar fins al punt de morir a la creu per tots
nosaltres, per salvar-nos.
Aquest any, la Setmana Santa a Tarragona ha començat a l’església Santa Maria de Natzaret amb
la presentació dels treballs de restauració i digitalització dels documents de la Reial i Venerable
Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Aquest any també es commemora
el 75è aniversari de la sortida processional del misteri de la Pietat, obra de Josep M. Jujol.
Aquests dos fets, al costat del sentiment popular i col·lectiu de la nostra ciutat, fan que la Setmana Santa tarragonina sigui alguna cosa més que una tradició venerada any rere any, alguna
cosa més que un bocí de les nostres profundes arrels cristianes.
Mossèn Fuentes és un apassionat dels llibres i advoca per recuperar, restaurar i digitalitzar retalls
de la nostra història sagrada. Per part nostra, és el nostre deure i obligació no tan sols recuperar
—que ja ho està— sinó també restaurar cicatrius, curar ferides i recordar el nostre passat per
recollir tot el millor d’ell. Però, per damunt de tot, cal digitalitzar la Setmana Santa al cor de
tota la nostra família cristiana per tal de poder transmetre-la de manera veraç i fidedigna a les
generacions venidores i així successivament.
I, de cop i volta, arriba una altra Setmana Santa, una altra oportunitat de redimir-nos, una
altra ocasió de fer una introspecció personal al més profund de nosaltres mateixos, una altra
possibilitat de recordar la nostra història sagrada i de reflexionar-hi. Però, sobretot, arriba una
ocasió única per entreteixir vincles i demostrar que el nostre guia i referent cristià va donar la
seva vidaper a alguna cosa. Sota cap concepte, doncs, li podem fallar.
Durant aquests dies que arriben penseu, reflexioneu, estimeu, reseu, però, per damunt de tot,
sentiu i creieu.
Des del Consell Comarcal del Tarragonès us desitgem una molt bona Setmana Santa.

Daniel Cid Ricote
President del Consell Comarcal del Tarragonès
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Posar-se davant d’una pantalla per plasmar unes paraules breus
per a les Senyores de la Soledat no és tasca fàcil, ja que la feina de
formigueta que dueu a terme és digna d’admirar, igual que la tradició i la fe que es desprèn entorn de la vostra Verge de la Soledat.
Però tot això no seria possible si des de ben petites no us haguessin
fet viure plenament el que significa ser congregantes.
Només cal veure la munió de nenes que hi ha entre les vostres
files, amb les atxes o els ciris de cera les més petites, tant durant
la processó del Divendres Sant com l’endemà, a la processó de la
Verge de la Soledat.
En aquestes aspirants a convertir-se en Senyores de la Soledat cal
posar un èmfasi especial, ja que són el futur de la vostra entitat i
part del futur de la nostra Setmana Santa. Perquè els adults que
ara hi som, per sort o per desgràcia, en la nostra societat actual ja
estem caducs, fem un seguit de feines, gestionem bonament com
podem els diversos actes i recursos però ja formem part del passat
immediat.
El que cal fer —i vosaltres ho feu a la perfecció— és encoratjar,
animar i cuidar el planter d’aspirants, en el vostre cas “aspirantes”
—tot i que no estigui normativament expressat— per aconseguir
que segueixin durant molts anys amb aquesta brillantor d’il·lusió
als ulls quan llueixen la vesta blanca en qualsevol de les processons
o viacrucis de la nostra ciutat.
Només amb aquesta il·lusió de treball i estima cap a la Verge de la
Soledat que transmeteu podrem dir que la nostra Setmana Santa
té vida per molts anys.
Us encoratjo, doncs, a seguir el vostre bon camí una nova Setmana Santa.

Francesc Seritjol Marimon
President de l’Agrupació d’Associacions
de la Setmana Santa de Tarragona
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“Els soldats [...] quan arribaren a Jesús i s’adonaren que ja era mort,
no li trencaren les cames sinó que un dels soldats li donà una llançada
al costat i a l’instant en sortí sang i agua”(Jn 19, 33-34) en aquestes
paraules de l’evangeli de Joan l’Església veu un símbol del baptisme i un símbol de l’Eucaristia. És la Sang del nou Anyell Pasqual
amb la qual ens ha salvat. És la Sang de la nova i l’eterna aliança vessada per nosaltres, així ens ho diu Pau a la carta al Efesis:
“En Ell, per la seva sang, hem obtingut el perdó dels pecats (Ef 1,7).
Aquesta és la Sang preciosa i puríssima de Jesucrist de la qual les
nostres dues congregacions germanes prenem el nom. L’Apòstol
també diu: “La sang de Crist us ha apropat” (Ef 2, 13) és a dir ens
uneix per compartir i ajudar-nos a viure les seves finalitats: honorar el Senyor en el misteri de la
seva passió, a la seva Mare i practicar la caritat.
Sense perdre de vista aquestes finalitats estem preparant materialment tots els actes que d’acord
amb la tradició hem de dur a terme. Però cal preparar-nos també espiritualment. El temps quaresmal ens és una crida i una invitació a la conversió. La necessitem tots sempre. Especialment
en aquests dies l’Església està passant un temps difícil, de prova, degut no únicament als seus
“enemics” exteriors sinó a l’antitestimoniatge d’alguns dels seus membres. És en aquestes circumstàncies que els qui estimem i volem seguir Crist no ens hem de desanimar i perdre la confiança en la conversió. Cal, doncs, ser humils per reconèixer que la nostra vida algunes vegades
no està en plena fidelitat a la nostra fe que diem que professem. Això no ens ha de fer viure en
aquest món sense esperança i sense Déu. Sant Pere que va negar tres vegades a Jesús, ens anima
apropar-nos novament amb confiança i afecte al Senyor i començar de nou.
Sempre m’emociona escoltar la lectura d’una homilia antiga que es llegeix a l’ofici de tenebres
del dissabte sant: “Per tu, jo, el teu Déu, m’he fet fill teu;[...]Mira les escopinades sobre el meu rostre;
les vaig tolerar per retornar-te aquell primer alè de vida. Mira les bufetades sobre les meves galtes, que
vaig rebre per adreçar, segons la imatge meva, la teva bellesa perduda. Mira la flagel·lació de la meva
esquena, que vaig aguantar per desfer-te de la càrrega dels pecats que portaves sobre les espatlles...” Sí,
mirem novament la passió del Senyor durant aquesta Setmana Santa, deixem-nos interpel·lar
i donem-li una resposta.
La Mare de Déu en la seva Soledat ens ensenya a estimar i esperar en el seu Fill que amb la seva
sang té el poder de desfer el pecat i el mal, així ens ho diu Sant Joan Crisòstom en una catequesi
recordant l’alliberació de la mort dels primogènits dels jueus a Egipte amb la sang dels anyells
posada als dintells de les seves cases, imatge profètica de la sang del Senyor: “l’enemic passarà de
llarg sense fer mal, si veu, no la sang simbòlica a las portes, sinó la sang veritable, resplendent en els
llavis dels fidels, com si fossin les portes del temple de Crist”.
De cor us desitjo una Santa Pasqua de Resurrecció!
Josep Queraltó Serrano, pvre.
Prefecte i president de la Sang
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Hem arribat de nou a Setmana Santa, enguany una mica tard
però no per això menys esperada. Són dies de dolor, però també
d’esperança, en especial en aquests moments tan difícils per a
l’Església. Tenim l’esperança en la resurrecció de Nostre Senyor.
Ja fa dos anys que vam celebrar amb austeritat però amb gran
devoció el 60è aniversari de la primera sortida de les Senyores el
Dissabte Sant en la processó el de la Mare de Déu de la Soledat.
L’any passat, a causa de les inclemències del temps, un fot vent
huracanat que es va girar, es va decidir suspendre el recorregut
processional. Va ser una decisió difícil, però el consell de les autoritats i la seguretat dels participants: nenes aspirants, congregantes, portants del pas, banda de tambors i totes les altres persones
devotes que ens acompanyen, autoritats, representants d’altres
confraries, així com membres de la Reial i Venerable Congregació de la Sang, ens van fer decidir celebrar la cerimònia a l’interior de l’església de Natzaret. Repeteixo: va ser una decisió molt
difícil de prendre però s’ha d’agrair la conformitat de tots els que
hi eren presents davant d’aquest contratemps.
El nostre president, Mn. Josep Queraltó, va resar la corona dolorosa. Ens va acompanyar el grup musical Cor de Ministrers
dirigits per la nostra congreganta, la Sra. Roser Olivé. Esperem
que ens puguin acompanyar molts anys més.
Com ja sabeu, aquests últims anys hem estat d’obres a la façana de la casa de Natzaret i ja falta poc per consolidar l’exterior.
Quan puguem seguirem a l’interior, perquè, com ja se sap, les
cases antigues són molt problemàtiques de mantenir en bones
condicions.
Només em resta desitjar-vos a totes les congregantes i a totes les
persones que estimem la Mare de Déu una devota Setmana Santa
i una feliç Pasqua de Resurrecció.

María Dolores Nolla Tapias
Priora de la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat
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Crida a la santedat A TOTS I CADA UN DE NOSALTRES
El dia de Sant Josep fa un any que el papa Francesc va signar una
preciosa exhortació apostòlica, Gaudete et exultate (“Alegreu-vosen i celebreu-ho”), sobre la santedat en el poble de Déu. Fa una
crida a tots i cada un de nosaltres a comprometre’ns a ser sants.
Diu que no vol fer “un tractat sobre la santedat” sinó que el seu
“humil objectiu és fer ressonar una vegada més la crida a la santedat, procurant encarnar-la en el context actual, amb els seus riscos,
desafiaments i oportunitats. En efecte, a cada un de nosaltres el
Senyor ens va escollir perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls per amor (Ef 1,4)” (n. 2).
El Papa diu que li agrada “veure la santedat en el poble de Déu pacient: en els pares que crien
amb tant amor els seus fills, en aquests homes i dones que treballen per dur el pa a casa seva, en
els malalts, en les religioses ancianes que continuen somrient. En aquesta constància per tirar
endavant dia a dia, hi veig la santedat de l’Església militant. Aquesta és moltes vegades la santedat
de la porta del costat, d’aquells que viuen prop de nosaltres i són un reflex de la presència de Déu
o, per fer servir una altra expressió, la classe mitjana de la santedat”, citant un autor francès (n. 7).
Afegeix que “la santedat és el rostre més bonic de l’Església” (n. 9). Es fa ressò amb força de la
crida a la santedat del Concili Vaticà II (L.G.11). I diu que el que “interessa és que cada creient
discerneixi el seu camí i faci aflorar el millor de si mateix, allò tan personal que Déu ha posat
en ell (cf. 1Cor 12,7) i no que es desgasti intentant imitar una cosa que no ha estat pensada per
a ell. Tots som cridats a ser testimonis, però existeixen moltes formes existencials de testimoniatge”
(n. 11). En el n. 14 fa una crida a tots: consagrats, casats, treballadors, pares, avis, autoritats...
Després fa un toc d’atenció “sobre dues falsificacions de la santedat que podrien desviar-nos del
camí: el gnosticisme i el pelagianisme. Són dues heretgies que van sorgir en els primers segles
cristians, però que continuen tenint alarmant actualitat” (n. 35-62).
Ens podem fer una religió subjectiva, a la meva manera o, com diuen alguns autors “a la carta”.
O una religió en què m’ho guanyo tot només amb les meves forces, sense tenir en consideració
la gratuïtat dels dons de Déu. Voleu dir que no en tenim bastant de tot això? Examinem-nos.
Després el Papa proposa com a camí per la santedat Les Benaurances (Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-23).
Diu que són com el “carnet d’identitat del cristià” (n. 63).
Em sembla que les confraries, germandats... associacions de Setmana Santa farien molt bé facilitant l’estudi, la comprensió i la interiorització d’aquesta renovada crida a la santedat de tots i
cada un de nosaltres. En aquestes entitats la formació cristiana hi fa molta falta. Seria molt positiu fer-ho. Animeu-vos a estudiar en profunditat sessions de formació. Podria ser una resposta
a la crida del Papa en el primer any d’aquesta preciosa exhortació apostòlica.
Mn. Miquel Barbarà Anglès
Delegat diocesà per les Associacions de Setmana Santa
Setmana Santa de 2019
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Soledat_2 5

Demarcació de Tarragona

Ntra. Sra del Claustre, s/n 1r
43003 TARRAGONA
Tel. 977 23 80 12 - 977 25 26 46 - Fax 977 23 80 06
e-mail:tarraco@eic.es
www. enginyerstarragona.com

Memòria anual
M. Antònia Blanco Segura
Secretària de la Congregació
Soledat_2 7

El 14 de febrer, Dimecres de Cendra, va començar la Quaresma amb una missa a la Santa Església Catedral durant la qual es va imposar la cendra als assistents.
Tots els divendres de Quaresma: 16 i 23 de febrer; 2, 9, 16 i 23 de març del 2018 vam celebrar
un pietós viacrucis i a continuació, la santa missa, a la parròquia de la Santíssima Trinitat. Posteriorment a l’església de Santa Maria de Natzaret es va resar una pregària al Sant Crist de la Sang
i el cant de la “Salve” a la Mare de Déu de la Soledat.
El 8 de març el president de la Congregació, Mn. Queraltó, va oferir una missa en sufragi de les
catorze congregantes traspassades a la casa del Pare durant l’any. A les 18 h es va reunir la Junta
General Ordinària, d’acord amb el que manen els nostres Estatuts.
Després de donar la benvinguda a les assistents, es va llegir i aprovar l’acta de la sessió anterior.
També es va presentar i aprovar la memòria d’activitats, a càrrec de la secretària, Sra. M. Antònia Blanco, i posteriorment es va aprovar la memòria econòmica del 2017, que va exposar a
l’assemblea la tresorera de la Congregació, Sra. Montse Gabriel. Tot seguit es va passar al torn
obert de paraules, amb preguntes i intervencions de les assistents. A continuació es va presentar
la proposta per aprovar el pressupost ordinari previst per a l’exercici del 2018.
Hi eren presents el president, Mn. Josep Queraltó; la priora, Sra. M. Dolores Nolla; la Junta
Directiva de la Congregació, i un nombre important de congregantes.
Posteriorment el Sr. Rafel Simó Viñes, homenatjat amb el premi de la fidelitat 2017, va
obsequiar la Congregació de Senyores de la Soledat unes estovalles de fil per a l’altar de l’església de Natzaret amb l’escut de les dues congregacions de la Sang. Va ser confeccionat per
la Sra. Rosa Bigorra i els escuts, pel taller Mar Blau Brodats de Tarragona. Aquestes estovalles
es faran servir el dies que se celebren actes de les dues congregacions sota l’advocació de la
Puríssima Sang.
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El dia 22 de febrer el bisbe auxiliar de Barcelona, monsenyor Sergi Gordo Rodríguez, va
impartir una conferència quaresmal titulada “De cors freds a cors abrusats”. Una trobada
personal amb Jesucrist i una conversió personal en clau de missió. Monsenyor Gordo va
destacar el valor de la religiositat popular i va assenyalar el missatge del papa Francesc, que
proposa a les confraries viure amb autenticitat evangèlica, amb sentit i vivència d’església i
ardor missioner. L’acte va tenir lloc a l’església de Sant Agustí i es va organitzar conjuntament
entre la Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat i la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima
Sang de Nostre Senyor Jesucrist.
La Junta de la Congregació de la Soledat s’ha reunit diverses vegades en sessió de treball durant
l’any. També s’han reunit en diferents ocasions els membres que formen la Comissió Mixta
de la Congregació de la Puríssima Sang, composta per
Mn. Josep Queraltó, les representants de la Junta de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat, les Sres. Nolla,
Gabriel, Potau, Brunet i De Lamoga, i els representants
de la Junta de la Reial i Venerable Congregació de Sang,
els Srs. Boada, Potau, Pintado, Ciurana i Pérez de Mendiguren, per tractar tots els temes comuns que afecten
totes dues congregacions.
Com cada any, les senyores Dolors Fontana i Joana Carrasco, que formen part de la Junta Directiva, han assistit
a les reunions mensuals que convoca l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa.
El divendres 16 de febrer es va presentar en públic el
cartell de la Setmana Santa de Tarragona 2018, que va
donar el tret de sortida de manera oficial als actes de
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la Setmana Santa. Va tenir lloc a l’església de Sant Agustí,
l’organitzava l’ASST i el va presidir l’Excm. i Rvdm. Dr.
Jaume Pujol i Balcells.
A continuació és va portar a terme l’acte simbòlic de l’encesa de la llum, que va finalitzar amb un concert dirigit per
Óscar Miguel Losada, en què la Banda Unió Musical de
Tarragona va oferir marxes processionals.
Primer de tot van desfilar un congregant i un aspirant de
cada confraria amb la vesta reglamentaria i van dipositar
un ciri en un tenebrari situat a l’altar. En representació de
la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat van encendre la llum l’aspirant Maria Roig Spiridon, acompanyada
de la seva mare, la Sra. Ionica Spiridon.
A principis d’any ja van començar els assajos dels portants
del pas i de la banda de timbals, per familiaritzar-se amb
les diferents situacions que es troben en el recorregut processional de Divendres i Dissabte Sant. Agraïm un any més
l’esforç i la dedicació desinteressada de tots i la devoció a la
Mare de Déu. Gràcies a tots.
L’11 de març el president de l’Associació de la Presa de
Jesús, Sr. Josep Tules, va convidar la nostra banda a participar en una concentració de bandes al barri mariner del
Serrallo. Felicitem l’Associació de la Presa de Jesús per la
fantàstica organització d’aquest esdeveniment.
El 18 de març, diumenge, va tenir lloc al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Tarragona el pregó de Setmana Santa, que
va anar a càrrec del bon amic Sr. Adolf Quetcuti Carceller,
president de la Germandat de Sant Magí màrtir, president
del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona i expresident de la Reial
Germandat de Jesús de Natzarè.
En el discurs va recomanar obrir un ampli debat sobre quina és la Setmana Santa que volem en el futur i la importància de les confraries a l’hora d’incorporar-hi nous membres
joves perquè la gent més experta de les juntes directives els
ensenyi el camí a seguir. També va parlar sobre les situacions socials dels immigrants a l’hora de donar caliu i facilitar l’apropament d’uns i altres. Va rebre una llarga ovació
en acabar la intervenció.
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A continuació, al bell mig de la plaça la Font les bandes infantils de les confraries de l’Associació
Presa de Jesús, Nostre Pare Jesús de la Passió, Gremi de Marejants, Congregació de la Soledat i
Sones de Pasión de Reus van oferir un toc conjunt a la sortida del pregoner, autoritats religioses,
civils i tots els representants de les confraries i gremis que hi eren presents.
El dia 22 de març es va presentar el setzè opuscle de la Congregació de Senyores de la Puríssima
Sang de Nostre Sr. Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat a l’església de Natzaret. L’acte va
anar a càrrec del professor de Departament Públic de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. Josep
Ramon Fuentes i Gasó.
El Dr. Fuentes va pronunciar la conferència en la qual es va referir a la soledat de Maria i també
a la injustícia de la solitud. Segons les seves paraules, “el Divendres Sant ens situa davant l’horror
de la injustícia en el món: el mal, el dolor, la fam, la tortura, la indiferència i ens durà a la soledat
del Crist a la creu i de la seva Mare, Mare de Déu, la nostra Mare”.
Va definir la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat com la més mariana, la més femenina, la més genuïna i la més singular de Tarragona.
L’església de Natzaret es va omplir de gom a gom i el públic va gaudir de l’excel·lent oratòria del
conferenciant. Dones les gràcies a totes les persones que ens van honorar amb la seva assistència.
La presidència de l’acte era formada per Mn. Josep Queraltó, president, juntament amb la priora, Sra. M. Dolores Nolla; la tinent d’alcalde i consellera de Festes, Cultura i Patrimoni Artístic
de l’Ajuntament, Sra. Begoña Floría; el subdelegat del Govern de l’Estat, Sr. Jordi Sierra, i el
vicepresident de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa, Sr. Josep Tules.
A continuació es van entregar a les bandereres del 2018 les medalles de la nostra Confraria, les
Sres. Pilar Sanromà Jané, Carme Sanromà Jané, portadores de la bandera principal de Divendres
Sant, i la Sra. Mireia Aymat Satué, abanderada de Dissabte Sant amb la bandera d’aspirants.
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Hem de donar les gràcies al Sr. Albert Nel·lo, autor de la fotografia cedida per a la portada de
la revista. Representa una instantània d’una preciosa aspirant, Júlia Grau Tresserras, portant el
penó de la Congregació.
No volem oblidar des d’aquestes ratlles la sempre desinteressada col·laboració dels magnífics
fotògrafs Sra. Glòria Domènec, Sr. Carles Mallol, Sr. Albert Nel·lo, esmentat abans, Sr. Daniel
Pallejà, Sr. Jaume Sáez, Sr. Dani Seró i Sr. Josep Ferré (Fervi), que aporten assíduament esplèndides fotografies que il·lustren el nostre opuscle.
Tenim el deure de demanar disculpes a totes les congregantes, ja que sentim profundament el
retard a l’hora de rebre l’opuscle per un motiu aliè a la nostra voluntat. Com ja sabeu, vam ser
les últimes de totes les confraries a presentar el nostre opuscle. Quan vam trucar a l’empresa
distribuïdora habitual, amb gran pesar ens van comunicar que aquell mateix dia havien fet
suspensió de pagaments i, per tant, havien deixat de repartir. Això ens va causar un gran ensurt
pel que significava per a nosaltres el repartiment de les revistes, ja que en aquell moment no hi
havia cap més empresa a Tarragona i província que n’assumís la distribució.
Les de fora de Tarragona es van repartir per correu i la resta és va portar en mà casa per casa
mitjançant unes persones a qui amb aquesta petita tasca se’ls va poder ajudar econòmicament.
La Junta Directiva, en representació de l’entitat, participà de forma activa en la intensa activitat que hi ha al voltant dels actes de la Setmana Santa. Com cada any, una representació de la
Junta va assistir a diversos actes (presentació d’opuscles, concerts, viacrucis, conferències, etc.),
organitzats per les diferents congregacions, germandats i gremis de la ciutat. La Junta Directiva
té la voluntat d’assistir-hi per l’agermanament que existeix entre totes les confraries, alhora que
ens donem suport respectiu per viure conjuntament l’espiritualitat retrobada en els dies sants.
Quatre senyores de la Congregació de la Soledat van col·laborar en l’opuscle de la Reial Germandat de Jesús de Natzarè donant la seva opinió sobre el que representa per a cadascuna d’elles
la Setmana Santa. Les Sres. Rosa M. Andreu, Anna Mateu i Marina Vives van deixar la seva
empremta personal en les pàgines de l’opuscle de la Reial Germandat de Jesús de Natzarè, dedicat a “Una mirada de dona a través de la Setmana Santa”. La secretària de la Soledat, Sra. M.
Antònia Blanco, va escriure també un article en el mateix opuscle titulat “La dona a la Setmana
Santa de Tarragona: apunt històric i vivència personal”.
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Aquesta Setmana Santa de l’any 2018 va tornar a
obrir portes l’exposició de passos a l’església de Sant
Agustí, cedida per l’Arquebisbat de Tarragona a
l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa. Nosaltres, fidels a la nostra cita, vam exposar el pas a la
seu del Col·legi d’Enginyers Industrials, ja que vam
ser la primera confraria a fer-ho gràcies al suport
que sempre ens han demostrat el president i la Junta Directiva, com ja ho hem explicat altres vegades.
El 20 de març les senyores que formen part de la
Junta Directiva van reunir-se per abillar el pas de
la Mare de Déu a la seu del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Tarragona (Casa del Degà), situada
al carrer de les Escrivanies Velles.
Quan vestíem la imatge va venir a veure’ns la Sra.
María Jesús García-Morato Pérez, la qual amb motiu del seu 80è aniversari va regalar uns enagos brodats per ella mateixa i fets amb un llençol del seu
aixovar. Són una autèntica meravella, una verdadera obra d’art que la Mare de Déu ja va lluir l’any
passat. Li agraïm moltíssim aquest obsequi, tant pel
seu valor sentimental com material. Moltes gràcies.
Agraïm, una vegada més, al president, Sr. Fernando Torres, i als membres de la Junta Directiva
del Col·legi la constant fidelitat envers la nostra
Congregació, ja que ens ofereixen tota mena de
facilitats i ajudes per tenir el pas exposat a la seva
seu. Moltes gràcies.
El dissabte 24 de març va tenir lloc a la parròquia
de la Santíssima Trinitat la missa i l’oferiment del
ciri pasqual, que va anar a càrrec de les dues congregacions sota l’advocació de la Puríssima Sang.
El 25 de març de 2018 la nostra banda infantil va
participar en la processó de Diumenge de Rams.
Acceptava així la invitació del Sr. Josep Francesc
Ferrer amb motiu de l’aniversari de la creació de la
banda infantil dels aspirants de la Germandat de
Nostre Pare Jesús de la Passió. La Sra. Nolla, priora
de la Soledat, va presidir amb altres presidents de
diferents confraries la processó de les palmes.
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Aquell mateix dia, com ja és costum, membres de la Junta participàrem en la solemne benedicció de palmes i rams, que va tenir lloc al carrer de les Coques, i va ser oficiada per l’Excm. i
Rvdm. Dr. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, metropolità i primat, i pel Capítol de
la Catedral. En acabar es va anar en processó fins a la Catedral, on es va celebrar la solemne missa pontifical a l’altar major, amb la lectura de l’Evangeli de Passió de Jesús segons sant Mateu.
L’Associació La Salle va ser l’encarregada d’entregar el ciri pasqual durant l’ofertori de la missa, en nom de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa. Es dona la circumstància que
aquest any compleix el centenari (1918-1998). Felicitem afectuosament l’Associació La Salle
per aquest esdeveniment tan important.
Aquest mateix Diumenge de Rams la priora, Sra. M. Dolores Nolla, i les senyores Dolors Fontana, Montse Gabriel, M. Antònia Blanco, Montse Amigó, Helena de Lamoga i Yolanda Roca,
pertanyents a la Junta Directiva, van participar en el viacrucis processional, organitzat per la
Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, que va recórrer
com cada any la Part Alta de la ciutat, el Passeig Arqueològic fins a arribar a la Catedral, per
retornar després a l’església de Natzaret.
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El 26 de març, Dilluns Sant, vam ser presents a la missa crismal celebrada en el marc de la
Catedral, presidida per l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona,
i organitzada pel Capítol de la Catedral. Hi van assistir, a més de la priora, Sra. M. Dolores
Nolla, la Sra. Dolors Fontana, la Sra. Claustre Sevil i la Sra. M. Antònia Blanco, membres de
Junta Directiva.
El 28 de març, Dimecres Sant, es va celebrar el viacrucis del Dolor, organitzat per la Confraria
Nostre Pare Jesús de la Passió. Volem ressaltar l’esplèndida resposta de les aspirants de la Mare de
Déu de la Soledat i els aspirants de la Reial i Venerable Congregació de la Sang, que van desfilar
al costat del pas dels Assots.
Dijous Sant es va celebrar a l’església de Natzaret el solemne ofici del Sant Sopar del Senyor, en
què es recorda la institució de l’Eucaristia. Hi va participar força públic i també representants
de les juntes de totes dues congregacions de la Sang. Mossèn Enric Sánchez Torrelles, prevere,
celebrà la santa missa en un acte durant el qual es renten els peus a persones fidels, en record del
que va fer Jesús amb els apòstols.
A continuació es trasllada processionalment el Santíssim Sagrament fins al Monument cantant
el “Pange Lingua”. Posteriorment els Armats de la Sang, com ja és costum, van fer els torns de
guàrdia d’honor.
Cal destacar la presència del Cor Vedruna, dirigit per la professora de música diplomada Sra.
Anna Vidal, que va harmonitzar amb els seus cants l’ofici del Sant Sopar del Senyor.
Divendres Sant, a les 6.15 h, va sortir el viacrucis processional, organitzat per la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist encapçalat per la Creu
dels Penitents. Vam acompanyar el Sant Crist de la Sang fins a la Santa Església Catedral, on
es predicà el sermó de passió, anomenat popularment “de la Bufetada”, i posteriorment es va
iniciar el viacrucis amb congregants i aspirants de la Sang i la Soledat i representants d’altres
confraries,germandats i gremis. Va ser presidit per l’arquebisbe. En aquest viacrucis es demana
que tothom porti cucurulla, fins i tot les presidències.
Al migdia es va celebrar a l’església de Natzaret la solemne acció litúrgia pròpia del Divendres
Sant, que consisteix en el cant de la passió i l’oració solemne de l’església, l’adoració de la creu
i la comunió. Hi van ser presents la priora i membres de la Junta Directiva de la Soledat. Va
oficiar la cerimònia mossèn Enric Sánchez Torrelles, prevere.
Prenent el relleu del Sr. Joan Salvadó, el nou cap de portants, el Sr. Gabriel Molina, juntament
amb els portants i la banda, van ser puntuals a la convocatòria de reunir-se a la seu del Col·legi
d’Enginyers Industrials, al carrer de les Escrivanies Velles, per a la recollida solemne dels misteris
que fan els Armats. Acompanyen la Mare de Déu fins a la plaça del Rei per assistir més tard a la
magna processó que s’organitza i desfila pels carrers de Tarragona.
Els portants, abans de sortir del carrer de les Escrivanies Velles, van fer un petit homenatge a
l’antic cap de portants, el Sr. Joan Salvadó.
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Durant aquesta estona hi va haver una mica de desgavell, ja que quan el armats estaven a la plaça de la
Seu va començar a ploure de valent. Valorem molt
positivament el suport dels serveis de seguretat proporcionats pel Col·legi d’Enginyers a l’hora d’ajudar
els organitzadors de la processó a retirar la gent a causa de la importunitat de la pluja.
No hi va haver baixada de banderes per por que es
mullessin, ja que el vellut i el ras amb què estan confeccionades són molt delicats. Malgrat aquest incident, les senyores de la Junta i les aspirants van desfilar acompanyant el pas de la Soledat fins a la plaça
del Rei.
Els armats, que van recollir la Mare de Déu cap a
les 17.45 van patir de valent perquè relliscaven moltíssim les sabates que portaven amb el terra mullat.
Els agraïm amb escreix que acceptessin acompanyar
la Mare de Déu en aquestes males condicions climatològiques. La baixada va anar de pressa i es va entrar
pel carrer de la Nau cap a la plaça del Rei.
La Mare de Déu anava totalment tapada amb un
plàstic per por que es mullés. Els portants, amb molt
bon criteri, la van protegir totalment de l’aigua que
queia amb abundància.
Juntament amb el pas, es van baixar el penó, portat
per les aspirants de la Congregació, i les Sres. Montse
Amigó, Montse Domènech, Joana Carrasco, Ana Bozalongo, M. Antònia Blanco i Yolanda Roca.
Darrere, presidint, tancaven la comitiva la priora, Sra.
M. Dolores Nolla; la vicepriora, Sra. Dolors Fontana;
la tresorera, Sra. Montse Gabriel, acompanyades del
Sr. Fernando Torres, president del Col·legi d’Enginyers Industrials; el Sr. Lluís Maestre, president de
l’Associació d’Enginyers, i la Sra. Anna Gomis, secretària del mateix Col·legi professional.
Un cop érem a la plaça del Rei, el sostprefecte de
la Sang, Sr. Josep Ignasi Boada, va demanar col·
laboració i ajuda a les nostres arrengleradores per
buidar l’espai on els col·loquen els passos dels Assots
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i el dels Penitents, ja que la plaça estava oberta i va deixar de ploure. Elles van col·laborar de bon
gust seguint les ordres dels arrengleradors de La Sang.
Com que a mitja tarda va millorar el temps, s’inicià la insigne processó del Sant Enterrament,
que com cada any organitza la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist.
La bandera d’aspirants la portà la congregant Sra. Natalia Iriso de Mullerat, acompanyada de les
seves filles, Alícia i Susana Mullerat Iriso. Hi donaven llum dues aspirants, les nenes Lucía Satué Mas
i Mireia Satué Mas.
Els membres de la Junta que van acompanyar la bandera d’aspirants estava encapçalada per la
Sra. Montse Gabriel, amb les Sres. Tere Potau, Montse Amigó, Yolanda Roca i Ana Bozalongo.
La bandera principal de la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat la portaven les Sres.
Carmen i Pilar Sanromà Jané i Carlota Sánchez Sanromà. Hi donaven llum les congregants
Sres. Anna Mateu i Alexandra Rion.
A la presidència de la Congregació hi anaven la priora, Sra. M. Dolores Nolla Tapias, acompanyada per les Sres. Dolors Fontana, M. Antònia Blanco, Joana Carrasco i Helena de Lamoga.
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Ens va acompanyar, com ho fa any rere any, la congreganta Sra. Margarita Prat López, Vda.
Mullerat, acompanyada de les seves netes, Maria Mullerat Pigem, Júlia Mullerat Domingo i
Núria Mullerat Domingo.
Volem donar les gràcies un any més a les arrengleradores de la Congregació, ja que treballen
incansablement per tal que les processons de Divendres i Dissabte Sant ratllin la perfecció. Són
persones entregades, generoses i amb un alt sentit de la responsabilitat i estima a la Congregació.
Gràcies no només per la seva col·laboració sinó també pel servei desinteressat que ens presten.
Com elles mateixes diuen: “Col·laborem per a la Mare de Déu amb molta devoció i estima.”
Aquestes noies són les congregants següents: Sisita Aguinaga Fernández, Sónia Álvarez Borràs,
Carla Aymat Potau, Mònica Huber Potau, M. Carmen Méndez Moreno, Alexandra Rión Marqués, Inés Potau López, Teresa Rimbau Prats, Leyre Rovirosa, Joana Serra Virgili, Montserrat
Solano Prats i Alexandra Tarragó Amigó.
Amb molt bon criteri, van proposar a la Junta Directiva que les aspirants menors de 6 anys
portessin un ciri de llum led en lloc d’una atxa. Vam considerar aquesta mesura perquè era
una tranquil·litat per a nosaltres a fi de no patir riscos innecessaris i ho hem imposat obligatòriament. També, a proposta de les arrengleradores, les nenes petites portaven una polsera
identificativa per qualsevol incidència imprevista durant la processó i poder així avisar els
seus pares.
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Van participar en la processó del Sant Enterrament
un total de 2.328 persones. Pel que fa a la Congregació de la Soledat, hi van desfilar 255 membres, 153
atxes, entre aspirants i congregants; més 10 arrengleradores, 36 portants, 38 membres de la banda i
18 persones entre les quals figuraven congregantes,
banderers, cordonistes i presidències formades pels
membres de la Junta Directiva.
Com sempre, tenim paraules d’agraïment per a la Sra.
Madga Bernaús i el Sr. Antoni García, que són els professionals que any rere any demostren la seva vàlua i
aptitud ornamentant el pas, amb el seu segell personal
de bon gust i delicadesa adaptant-se a les característiques que permeten realçar la bellesa de la imatge de la
Mare de Déu de la Soledat amb les flors que li posen.
No voldria mai oblidar-me de donar les gràcies a la
Sra. Budesca, ja que, com tots sabem, cada any recull
una important quantitat de donatius per poder col·
laborar en la despesa de les flors del pas.
El 31 de març, Dissabte Sant, vam patir de valent les
inclemències del temps amb un fort vent. A les 17 h
vam rebre una trucada de la Guàrdia Urbana que ens
desconsellava que sortíssim a la processó per descartar possibles incidències de voladures d’objectes que
fessin mal a algú. El president, la priora i la Junta,
amb gran pesar però crec que amb un bon criteri,
van considerar que era un perill massa elevat sortir
al carrer en aquestes circumstàncies i sobretot per
l’advertiment que ens van fer arribar. Vam sentir una
gran pena, sobretot pels portants i la banda, que no
paraven de plorar, però les coses de vegades són així.
Va ser un fet insòlit, ja que mai s’havia suspès per una
inclemència meteorològica com el vent.
A causa d’aquest imprevist es va organitzar un acte a
l’interior de l’església de Natzaret i a l’interior es va celebrar una cerimònia pietosa dedicada a la Mare de Déu.
La funció religiosa va començar amb la corona dolorosa. La predicació va anar a càrrec de Mn. Josep
Queraltó, president de la Congregació de la Mare de
Déu de la Soledat.
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He de ressaltar que em va commoure veure les aspirants assegudes al primer banc de l’església
amb actitud de respecte i devoció i les nostres congregants van donar exemple de saber estar
quan les coses no surten com es voldria. No tenim paraules per agrair a totes l’exemple que van
donar i el suport a la decisió tan difícil que es va prendre minuts abans.
Agraïm profundament al Cor de Ministrers, especialment a la seva directora, la Sra. Roser
Olivé, que es van oferir voluntàriament per acompanyar-nos en la processó, l’actuació que van
oferir dintre de l’església de Natzaret, ja que va magnificar l’acte que hi ens reuní en advocació
a la Mare de Déu de la Soledat.
La bandera principal l’havia de portar la Sra. Helena de Lamoga García-Morato, acompanyada
de les Sres. Yolanda Roca i Ana Bozalongo. La bandera d’aspirants l’havia de portar la Sra. Mireia Aymat Satué, acompanyada de les seves filles, Anna i Carme Tous Aymat. Aquest any 2019
repetiran les mateixes persones el privilegi de dur les banderes de la Congregació.
Com cada any, ens van acompanyar autoritats civils, així com el sotsprefecte de la Reial i Venerable Congregació de la Sang, Sr. Josep Ignasi Boada, acompanyat dels Srs. Manuel Allué Josep
Ciurana i Josep Martí, membres de la Junta Directiva de la Reial i Venerable Congregació de
la Sang.
També hi foren presents la Sra. Elvira Ferrando, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament, i la Sra. Rosa
M. Virolés, magistrada del Tribunal Suprem.
Per part de l’Agrupació Setmana Santa de Tarragona, hi havia el Sr. Joaquim Julià, president de
l’Associació La Salle, i el Sr. Pere Leal, del Gremi de Pagesos; la Sra. Isabel Fuente, presidenta
de la Secció de la Pietat del Gremi de Pagesos; la Sra. Raquel Callejón, presidenta de la Secció
de Maries de la Reial Germandat de Jesús de Natzarè; i el Sr. Lluís Reyes, president de la Germandat del Sant Crist dels Gitanos. Cap al final de l’acte es va fer el besamans i es va cantar la
“Salve Regina”.
Ens va commoure profundament quan la Sra. Montse Salvadó, cap de la banda durant molts
anys, va passar a besar la medalla de la Mare de Déu, ja que es va emocionar i va transmetre
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aquest sentiment a les senyores de la Junta que hi
érem presents. Aquest any deixa el càrrec, que ha
ocupat sempre amb la màxima eficiència i efectivitat. La Junta Directiva li agraeix la valuosa tasca que
ha desenvolupat amb tanta excel·lència. Esperem
que ens segueixi acompanyant sempre.
Les nostres arrengleradores van repartir amb molta
eficàcia i diligència les flors que portava al pas la
Mare de Déu entre els assistents.
Amb una llagrimeta als ulls, la Sra. Magda Bernaus
va expressar la tristor perquè les flors dipositades
amb tanta cura amb les seves delicades mans es
traguessin dels peus de la Mare de Déu, però, com
passa cada any, és un fet que mana més la devoció
de tenir les roses que han acompanyat la Soledat i
que siguin com una relíquia per a les congregantes.
Quan l’església ja estava quasi buida, una congreganta va entregar a la Sra. M. Dolores Nolla un
anell com a ofrena a la Mare de Déu. Es va acceptar
el detall de bon molt grat.
Passats uns dies, la priora, la Sra. M. Dolores Nolla,
amb l’elegància i l’educació que la caracteritza, va
trucar una per una a totes les senyores de la Junta
per donar-los les gràcies pel comportament i la celeritat en organitzar l’acte que es va fer en l’interior
de l’església de Natzaret perquè es va suspendre la
processó.
Dissabte Sant, 31 de març, a la nit membres de la
Junta Directiva van assistir a la Santa Església Catedral a la Vetlla Pasqual, celebrada per l’Excm. i
Rvdm. Dr. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i organitzada pel Capítol de la Catedral, acte
culminant de la Setmana Santa en què se celebra la
Resurrecció de Jesucrist. L’arquebisbe encén el ciri
pasqual, que presideix els oficis al temple. En acabar
van felicitar-li la Pasqua. El diumenge 1 d’abril a les
11 h també van assistir a la Catedral, a l’ofici de la
Pasqua, en què l’arquebisbe imparteix la benedicció
papal, per comunicar-nos que Crist ha ressuscitat i
l’al·leluia pasqual ressona al temple.
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El 8 d’abril la nostra banda va participar en el II Torneig de Futbol sala Interbandes de la Setmana Santa.
El 14 de maig es van fer públics el premis del XXI Concurs de Fotografia organitzat per l’ASST.
En la categoria de fotografia jove Setmana Santa de Tarragona 2018, el guanyador del primer
premi del XVI Concurs d’aquesta categoria va ser el Sr. Arnau García, amb una instantània
preciosa de la imatge de la Mare de Déu de la Soledat. Felicitats per aquest premi.
El 2 de juny la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i
la Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i
de la Mare de Déu de la Soledat vam celebrar la Diada de La Sang 2018. A les 11.30 h va actuar la banda dels aspirants de la Reial i Venerable Congregació de la Sang a la plaça del Rei. A
continuació es va oficiar la santa missa, presidida per Mn. Josep Queraltó Serrano, prefecte de
la Sang i president de la nostra Congregació.
En finalitzar la missa, es va lliurar el guardó de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu
de la Soledat a la Sra. Montserrat Boronat Inglés, congreganta número 1 de la llista i per aquest
motiu rep el tractament d’honorífica. La priora, Sra. M. Dolores Nolla, li va lliurar la medalla
d’argent de l’entitat i li va dedicar aquestes sentides paraules:
“La Junta directiva de la Mare de Déu de la Soledat, reunida en sessió ordinària en data 26
d’abril de l’any 2018, aprovà el reconeixement que a continuació farem en aquest dia tan entranyable per a totes dues congregacions, a la nostra estimada congreganta Sra. Montserrat
Boronat Inglés, que fa moltíssim anys que és que la congreganta número 1.
Pertany a la Confraria una cop va finalitzar la Guerra Civil espanyola i va ser la seva mare qui la
va inscriure a la Congregació de la Soledat.
El seu pare, el Sr. Josep Boronat Saperas, va ser membre de la Reial i Venerable Congregació de
la Sang fins que va morir, i també ho és des de fa molts any el seu germà, Josep.
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El pare era de Montferri i allí van fer cap quan va començar la guerra. A continuació es van
traslladar a Bràfim, a casa d’una cosina fugint de les bombes.
La àvia de la Montserrat tenia una botiga de comestibles al carrer Unió i la va animar a estudiar.
Durant el mes de juny de 1949 es va presentar a unes oposicions a Telègrafs. Per preparar-se
la prova va impartir-li la docència un professor particular, el Sr. Roig. Es va dedicant tant a
prepara-la que va aprovar l’examen d’oposició, de manera que l’any 1951 va entrar a treballar a
Telègrafs de Tarragona.
L’any 1980 hi va haver una promoció interna per a gent de la casa, i es va crear el nou cos
d’executius. La Montserrat, pels seus mèrits professionals i per l’examen excel·lent que va fer, va
aprovar, de manera que es va convertir en la cap de recursos humans de Correus i Telègrafs de
Tarragona. A més, cal destacar que només van aprovar dues persones.
La Sra. Boronat és i era una senyora moderna per la seva àmplia formació, ja que tenia coneixements molt extensos: comptabilitat, llengua anglesa i alemanya. Aquest any, que és l’any de la
dona, és un exemple a seguir. Sembla que l’entrega d’aquest premi està feta a mida. Fa anys que
ajuda a la parròquia de la Trinitat donant suport administratiu.
A continuació, per expressar-li el nostre reconeixement, li fem entrega d’una medalla de plata
com a record d’aquest dia important per a la nostra Congregació, que formarà part de la nostra
història”.
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El 3 de juny es va celebrar la festivitat de Corpus Christi. Una representació de la Junta va
assistir a la celebració de l’eucaristia, acte organitzat pel Capítol de la Catedral i presidit per
l’arquebisbe. A continuació van participar en la processó pels carrers del nucli antic de la ciutat.
Portaven la bandera principal la Sra. Ana Bozalongo i com a cordonistes, les Sres. Montse Amigó i Yolanda Roca, acompanyades de la priora, membres de la Junta i senyores congregantes.
El 17 de juny vam ser convidades a acompanyar als membres de l’Associació La Salle, que commemorava els 100 anys de la fundació, a presentar els nostres respectes a l’abat de Poblet, Fra
Octavi Vilà i Mayo, que ens va rebre en visita privada.
El 28 de juny l’Associació Setge de Tarragona de 1811 va organitzar, com cada any, un acte
per commemorar els 206 anys de la Guerra del Francès i ens hi va convidar en record al setge i
l’ocupació de la nostra ciutat, en els fets coneguts com l’Assalt. La banda de la Congregació de
la Soledat hi va assistir, com ja és costum en els darrers anys, i era la banda més participativa.
En aquest acte es van homenatjar els defensors i habitants de la ciutat que van patir el martiri i
l’ultratge a mans de les tropes napoleòniques. Al Pla de la Seu es van encendre espelmes mentre
a la Catedral tocaven les campanes a morts.
A principis del mes de juliol la Junta Directiva va donar per finalitzades les activitats amb un
sopar de comiat.
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La Junta vam quedar de retrobar-nos al mes de setembre per començar a preparar totes les activitats per a l’any en curs i per al proper 2019.
A mitjans d’agost ens va deixar per anar a la casa del Pare el portant Sr. José Herrera, una pèrdua molt sentida per la seva implicació, ja que va portar el pas de la Mare de Déu de la Soledat
durant molts anys. Que la Mare de Déu el tingui al seu costat.
Malauradament, també ens va deixar Mn. Enric Sánchez Torrelles, prevere,que descansà en la
pau del Senyor el dia 2 de setembre. Que tinguin el repòs etern.
El dia 9 de setembre vam assistir a l’ordenació presbiteral de Mn. Antonio Rodríguez Moreno,
presidida per l’arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, que va tenir lloc a la S. E. Catedral
Metropolitana i Primada.
El dia 3 de novembre a les 10 h del matí va ser nomenat canonge Mn. Antoni Pérez de Mendiguren i Cros, el qual felicitem per aquest nou càrrec.
El divendres 9 de novembre del 2018 va tenir lloc l’entrega de premis a la fidelitat 2018 a l’església de Sant Agustí, organitzada, com cada any, per l’Agrupació Setmana Santa de Tarragona.
En aquest acte cada congregació, germandat o gremi dona el premi a persones escollides que
s’han distingit en reconeixement de la tasca que han desenvolupat en el si de cada confraria.
Nosaltres vam atorgar el premi a la Sra. Inés Solé Guillén, en reconeixement a la seva fidelitat i
ajuda desinteressada com a cap d’arrengleradores durant molts anys.
El 14 de novembre vam celebrar a l’església de Natzaret, conjuntament amb la Congregació de
la Sang, la missa anual de difunts en sufragi de tots els congregants traspassats. Que Déu els
doni el repòs etern. Hi van assistir familiars dels difunts, les juntes directives i membres de totes
dues Congregacions. Va oficiar a missa Mn. Josep Queraltó, prefecte i president.
El 18 de desembre es va organitzar un concert de Nadal solidari amb l’actuació de l’Aula de
Música Tradicional i Popular El Tecler, que va oferir nadales tocades amb gralles.
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El dia 1 de desembre va tenir lloc el recés d’advent a l’església de Natzaret, a càrrec de Mn. Antoni Pérez de Mendiguren. Hi van ser presents membres de les dues congregacions de La Sang.
El 15 de desembre va tenir lloc el concert de Cor Infantil Estels i del Cor Jove. L’encarregada
de l’organització va ser l’Schola Cantorum dels Amics de la Catedral de Tarragona, dirigit per la
Sra. Anna Mateu Morelló. Posteriorment es va fer un recapte d’aliments i productes d’higiene
personal destinats a les necessitats de Càritas.
El 25 de gener de 2019, a les 19.30 h, va tenir lloc una conferència a l’església de Natzaret organitzada per les dues congregacions de la Sang a càrrec de Mn. Antoni Pérez de Mendiguren,
prior de la Reial i Venerable Congregació de la Sang. La seva exposició es va basar en l’estada
de sant Pau a Tarragona i es va organitzar per commemorar la solemnitat de la seva conversió.
Amb relació a les obres de les façanes de l’església i casa adossada de Natzaret, seu de les dues
congregacions, que es van iniciar al mes de desembre de 2016, per enllestir les obres de la façana
del carrer de la Nau i arranjaments de diversos desperfectes sorgits posteriorment, es va demanar al Banco Popular una ampliació de 35.000 € del préstec anterior, amb el mateix termini de
pagament, el qual la va concedir.
Al mes de desembre l’empresa CHROMA, encarregada de la restauració, va fer l’entrega de
l’obra, ja que havia acabat la façana corresponent al carrer de la Nau.
S’han pogut retornar els préstecs rebuts de particulars, resta pendent rebre altres subvencions i
finançaments, així com la col·laboració mitjançant donatius de particulars.
Volem tenir un record per a les famílies de totes les congregantes tan estimades que han mort
aquest darrer any. Desitgem que hagin trobat en els braços de la benaurada Mare de Déu de la
Soledat el repòs etern i demanem una pregària per a totes perquè les encomanin a la misericòrdia del Senyor. Com Jesús diu: “Jo soc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori,
viurà” (Jn 11,25). En pau reposin.
Finalment, un any més, reconeixem l’intens treball i la dedicació a les insignes persones que
escriuen a la revista, a les persones que hi aporten fotografies i a tots els anunciants que econòmicament i a pesar de patir encara la crisi continuen donant-nos suport. Gràcies a aquest esforç
fan possible que aquesta publicació es dugui a terme.
Un apartat d’agraïment especial és per la nostra traductora, la Sra. Arantxa Tévar, sempre disposada a ajudar-nos en la correcció dels textos de l’opuscle. Du a terme una tasca molt costosa
i extensa. Li agraïm molt l’esforç que hi dedica any rere any.
També us volem informar que vam rebre una carta de l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal
Joan Josep Omella, en què ens felicitava per la publicació de l’opuscle i per les col·laboracions
d’alta qualitat que apleguem. En nom de tots i totes, gràcies per aquest reconeixement.
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Com sempre, la Junta Directiva està a disposició de tots els membres de la Congregació que ho
desitgin per a qualsevol pregunta o dubte que tinguin, així com per a problemes que puguin
sorgir. També us recordem que els canvis personals que realitzeu els comuniqueu a la Congregació per actualitzar les vostres dades.
Aquest any hem tingut 16 altes, entre congregantes i aspirants, i 4 baixes per defunció, som un
total de 1122 confrares.
A punt de concloure aquesta memòria, només em queda desitjar-vos una bona Pasqua a tothom
i encoratjar-vos a participar en tots els actes que se celebrin a les parròquies i a la Catedral de
Tarragona.
Volem demanar a totes les congregantes i al públic en general que si tenen fotografies antigues
de la Congregació de la Soledat agrairíem molt que ens les fessin arribar al nostre correu electrònic: arxiussoledat@gmail.com i tarragonasoledad@gmail.comper completar en nostre blog i
disposar també de la història amb imatges.
Moltes gràcies.
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La Soledat, LA XACRA DEL MÓN D’AVUI
Presentació del XVII opuscle de la Congregació de
Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de
Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la
Soledat de l’any 2018, dijous, 22 de març de 2018,
església de Natzaret, Tarragona.
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de
Dret Administratiu del Departament de Dret Públic
i director de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals de
la Universitat Rovira i Virgili
“Ningú com Maria no ha conegut la profunditat el misteri de Déu fet
home. Tot en la seva vida va ser plasmat per la presència de la misericòrdia
feta carn. La Mare del Crucificat Ressuscitat va entrar al santuari de la misericòrdia divina perquè va participar íntimament en el misteri del seu amor.”
Papa Francesc, Misericordiae Vultus, 24, 2016
I. Salutació
Que tingueu totes i tots un bon vespre d’aquest dijous de Dolors!
En primer lloc, vull saludar els membres de la taula:
El Molt Il·lustre Sr. Josep Queraltó i Serrano, canonge, president de la Congregació de Senyores
sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la
Soledat, prefecte de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist i professor associat de Dret Eclesiàstic de la Universitat Rovira i Virgili;
La Sra. Maria Dolores Nolla i Tapias, priora, i les altres membres de la Junta Directiva de les Senyores
sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat;
La Sra. Begoña Floría i Eseberri, tinenta d’alcalde i consellera de Festes, Cultura i Patrimoni
Històric, en representació de l’Excm. Sr. Alcalde de Tarragona;
L’Excm. Sr. Jordi Serra i Viu, subdelegat del Govern de l’Estat espanyol a Tarragona;
El Sr. Josep Ramon Tules i Armela, vicepresident de l’Agrupació d’Associacions de Setmana
Santa de Tarragona.
Així mateix, voldria saludar:
El sotsprefecte i els altres membres de la Junta Directiva de la Reial i Venerable Congregació de
la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist;
El delegat diocesà per a les associacions de Setmana Santa;
Les altres autoritats, els col·legues i, molt en particular, les senyores congregantes i les senyores
aspirants de la Congregació i a tots vostès, senyores i senyors, que ens acompanyen en aquest
acte tan especial per a mi.
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II. Prefaci
En primer lloc, vull agrair de tot cor a la priora de la Congregació, la Sra. Dolores Nolla, i a la vicepriora, la Sra. Dolors
Fontana, la confiança que han dipositat en la meva persona per
confiar-me la presentació de l’opuscle de la Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat de l’any 2018.
Aquest encàrrec suposa, d’entrada, un gran honor de poder formar part d’una llarga tradició de dones i homes amb
molts i molts més mèrits dels de qui els parla, que al llarg dels
anys m’han precedit en aquesta digna funció, entre els quals
el meu germà, Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, i la meva
senyora, la professora Maria Victòria Forns i Fernández.
D’altra banda, és un gran plaer poder intervenir en un dels actes més solemnes que organitza
la Congregació, la més mariana, la més femenina, la més genuïna i la més singular de Tarragona.
Nogensmenys és un gran repte, atès que jo sóc llec tant en matèria filosòfica com teològica. Si sé
alguna cosa, només en l’àmbit del dret i, encara, del dret públic i, si cap, del dret de la seguretat
i de la policia.
I, finalment, una gran responsabilitat pel fet de ser un home el qui es dirigeix a un gran collectiu de dones. De ben segur, el més gran de la ciutat. En concret, a hores d’ara 1.147, tal com
ens recorda l’opuscle. I ho fem a l’església de Natzaret, a la casa de la primera de les dones de la
humanitat, la Mare de Déu, a Tarragona sota l’advocació de la Soledat.
Aquesta pràctica hauria d’esdevenir normal en el conjunt de la societat i en la nostra vida diària
al segle XXI, que siguin les dones que convidin els homes. I no a l’inrevés, que és el més habitual.
La soledat o la solitud es presenta en el nostre món també quan les dones no tenen garantida
efectivament la igualtat de drets amb els homes. Això només serà possible amb l’adopció de mesures legals i de tota mena a fi que les dones siguin presents en tots els ordres de la vida pública
i privada. I això ha de suposar no complementar o afegir dones, sinó que els homes deixem el
lloc efectivament a les dones. És a dir, cal que els homes sortim de molts llocs perquè puguin
entrar-hi les dones.
III. Contingut
A banda de la memòria anual, recopilada per la Sra. Maria Antònia Blanco, secretària de la
Congregació, l’opuscle conté catorze treballs magnífics de diversa índole, espiritual, teològica,
històrica, poètica o d’assaig, obra de diversos autors:
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Sr. Joan Salvadó i Monterrubio
Sra. Mònica Huber i Poyau
Sra. Àngels Ferrando i Gómez
Dr. Josep Maria Sabaté i Bosch
Sr. Josep Ciurana i Moncusí
Sra. Sílvia Sancho i Roca
Sra. Maria Rosa Robert i Cardona
Sr. Jordi Guàrdia i Romeu
Sr. Joan Menchon i Bes
Sra. Lucía Hoya i Romero i la Sra. Judith Virgili i Arcas
In omnibus, en destacaré tres, el de la Dra. Sofia Mata de la Cruz, el del prof. Jordi Bertran i
Luengo i, en particular, la presentació del XVI Opuscle de la Congregació, a càrrec del Rvdm.
Pare Abat de Poblet, Dom Octavi Vilà i Mayo.
III.1. Presentació de l’Opuscle de la Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima
Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat de 2017, a càrrec del P. Octavi
Vilà i Mayo, abat de Poblet
La presentació la va bastir a partir dels textos de tots els autors que van participar en l’opuscle,
també dels que van fer les presentacions o salutacions. Els cita pel seu nom i càrrec. La seva
presentació gira entorn de la figura de la Mare de Déu en la seva solitud. Podríem dir que el
més genuí és una breu referència al paper de Maria en la vida dels monjos del Cister i a la regla
de sant Benet.
Espigolant en aquest elegant i profund text, vull destacar els fragments següents (els mots en
cursiva són meus):
“La solitud de Maria és, però esperançada, sap que no tot acaba el Divendres Sant.”
“La seva és una solitud compartida amb la nostra pròpia solitud.”
“Haver experimentat singularment la misericòrdia divina i així acull amb un afecte semblant els
fills que a Ella acudeixen tot mostrant-los el fruit beneït del seu ventre.” Era l’any de la Misericòrdia establert pel papa Francesc.
“Ella no ens deixa mai sols.”
“Mirant Maria en la seva solitud reconeixeu el seu Fill en els nostres germans i germanes.”
“Maria és molt present en la nostra vida de monjos. Sub tuum praesidium” (sota la vostra protecció).
“És el mantell de Maria que ens aixopluga.”
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III.2. Notes d’arxiu referents als altars laterals de la capella del Saníssim Sagrament de la Santa
Església Catedral Metropolitana i Primada de Tarragona, a càrrec de la Dra. Sofia Mata de la
Cruz, directora del Museu Diocesà de Tarragona
Repassa els altars laterals de la capella del Santíssim Sagrament de la seu de Tarragona bastida
per l’arquebisbe Antoni Agustín i Albanell, que també va esdevenir el seu panteó funerari.
Es tracta d’un acurat treball d’investigació sobre el fons documental de l’Arxiu de la Catedral de
Tarragona. Singularment cal esmentar el “Libro de la causa pia del excelentisimo señor Antonio
Agustín...”.
Sorprèn que tants autors s’hagin referit a la capella sense haver-lo resseguit fil per randa, tal com
fa l’autora.
III.3. El mocador de la Mare de Déu de la Soledat, a càrrec del Sr. Jordi Bertran i Luengo, professor associat de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
L’autor defineix així aquesta petita peça que acompanya sempre la imatge de Maria en la seva
solitud:
“En l’esquerra —de la imatge—, un detall, minúscul, sintetitza l’estupor de la tragèdia absoluta
i sense consol.”
Es refereix al “mocador”, també anomenat “maniple”, que formava part de la vestimenta femenina de les classes acomodades des de l’època romana.
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Analitza la iconografia relacionada amb el mocador des de Bizanzi fins al segle XVIII. Acompanya les observacions amb imatges pictòriques femenines d’èpoques diverses.
I conclou: “El mocador de la Mare de Déu condensa un triangle semiòtic. S’aglutinen tres vèrtex: el litúrgic, el majestàtic o àulic i l’humanitzador.”
IV. La “soledat” de la Mare de Déu al llarg del tríduum pasqual
Aquest titular parla per si mateix: “La soledat mata més ancians que la calor”1.
La solitud sovint és la nostra resposta, pràcticament obligada i, de vegades, reflex del nostre
astorament i impotència davant de la tribulació, la dissort, la injustícia, el dolor i la mort.
Esdevé, per tant, un espai de confort necessari davant d’unes experiències que ens depassen i ens
forcen a resseguir totes les costures i els topants de la nostra realitat humana.
Tanmateix, també pot convertir-se per a nosaltres en una trampa perillosa i deshumanitzadora.
La realitat que ens aclapara ens pot fer captius de la seva aparent omnipresència. Aleshores, no
només vivim sotmesos a la inacció sinó que també ens repleguem llepant-nos les ferides i ens
aïllem de Déu, de nosaltres mateixos, dels altres i del món.
El P. Josep Maria Rambla i Blanc, jesuïta i teòleg, emprant el psalm 139, 12, que diu “Senyor,
la nit us és tan clara com el dia”, ens recorda que el Crist “passà per la soledat, aquesta epidèmia
que s’estén per tot arreu, pel dolor que mai deixa d’assetjar-nos...; però fou escoltat i esdevingué
causa de salvació, origen d’una vida nova”.
El Dijous Sant, després de la Cena del Senyor, ens trobem un Jesús sol, abandonat i traït, que
assumeix la soledat del nostre món: persones atrapades a les nostres fronteres o empresonades
injustament, joves perduts en els deserts de les nostres metròpolis. Però al mateix temps, ens
presentarà la soledat com a espai de confiança, on hom hi viu el sentit més profund de la condició humana.
En paraules del papa Francesc, “el que la gent necessita és saber que algú l’acompanya, l’estima,
li respecta el silenci i resa perquè Déu entri en aquell espai que és pura soledat.”2
IV.1. La solitud de la nostra mare
El papa Francesc va subratllar la funció de Maria com a Mare dient que “se situa entre el seu Fill
Jesús i els homes en la realitat de les seves privacions, les seves indigències i els seus patiments.
1

La Vanguardia, 16 de juny de 2017.

2

RUBIN, Sergio; AMBROGETTI, Francesca (2013). Papa Francesc. Converses amb Jorge Bergoglio. Edicions
B, S.A.
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Intercedeix, conscient que com a mare pot i ha de fer present al Fill les necessitats dels homes,
especialment dels més febles i necessitats”.3
En el mateix sentit, s’hi referia la professora Forns a la presentació de l’Opuscle de 2009 com a
“Maria mare, mare de la humanitat” amb els termes següents:
“Una mare generosa que sap quin ha de ser el seu destí del seu Fill i assumeix fins a les últimes
conseqüències el paper que Déu li encomana.
I ho fa amb resignació, amb serenitat, amb amor i també amb esperança. Amb l’esperança del
retrobament més enllà de la mort, del patiment, del sacrifici, del despreniment d’una part d’ella
mateixa: el seu Fill, que ha protegit al seu ventre, que ha bressolat en els seus braços amorosos,
que ha acompanyat en el camí de la cerca de la llibertat perduda del poble de Déu. Una llibertat
que serà absoluta perquè naixerà de dins del Crist i s’estendrà a fora per a tothom.
Una mare que és testimoni de dolor, que es dibuixa al rostre de la imatge de la Soledat. Un dolor
que ella sap que no serà estèril i donarà fruit en la resurrecció de la carn. És, però, una mare que
plora, com no ha de plorar davant la mort del Fill i d’una mort a la Creu?”
La solitud de Maria, tanmateix, esdevé l’espai de trobada i de presa de consciència amb la dura
realitat que experimenta, com a persona i com a mare.
El silenci i, àdhuc les llàgrimes, li permeten recuperar la seva humanitat emocional i no permeten que la crueltat d’una mort sense sentit, com qualsevol mort d’un innocent, l’aixafi i
l’arrossegui vers l’abisme.
I, encara, la confiança absoluta en Aquell que ha fecundat el seu ventre virginal la fa no somiar
sinó confiar que la seva promesa de vida es complirà.
Així, doncs, la Maria que plora al peu de la creu, tot sostenint entre els braços el seu Fill mort
injustament, davant l’aparent victòria sorollosa de la força i el poder, donarà pas a la dona que
s’alegrarà amb la seva Resurrecció.
IV.2. L’horror de la injustícia de la solitud
El Divendres Sant ens situa davant l’horror de la injustícia en el món: el mal, el dolor, la fam, la
tortura, la indiferència, etc. i ens durà a la soledat del Crist a la creu i de la seva Mare, la Mare
de Déu, la nostra Mare!!!
Hem de combatre i erradicar la solitud d’aquell infant abandonat,
del nen o nena venut com a esclau,
del jove rebutjat pels companys,
3

Papa Francesc, Angelus, 1 de gener de 2018.
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de l’ancià que està sol,
del treballador il·legal
de la vídua que no pot encendre el foc,
de la dona violada,
de l’immigrant mor en el mar,
de la persona discriminada pel color de la seva pell,
del discapacitat apartat del món,
de l’indigent sense llar,
del que professa una altra religió,
de la dona víctima de comerç sexual, de l’aturat sense feina,
del jubilat que no pot sobreviure amb la seva mísera pensió,
de la dona assetjada sexualment,
de qui és discriminat per la llengua que parla,
de la persona que no rep el salari just pel seu treball, més si és una dona, del pensionista que ha
d’alimentar la seva família,
del pres que no pot rehabilitar-se,
del perseguit per la seva ideologia política,
de les persones injustament empresonades per qualsevol causa, com succeeix actualment a Catalunya i en tants i tants de llocs.
Totes aquestes manifestacions de la soledat, de la injustícia, de la intolerància, de la persecució
de la manca de dignitat i de llibertat contravenen no només la llei de Déu sinó també les dels
homes. I d’això n’entenc una mica més.
Contravenen i vulneren vilment la Declaració universal del drets humans de les Nacions Unides, de 10 de desembre de 1948; el Pacte internacional de drets civils i polítics, de 16 de desembre de 1966; el Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals
d’Europa, de 4 de novembre de 1950; la Convenció sobre els drets dels infants de les Nacions
Unides, de 20 de novembre de 1989; I’Estatut de Catalunya de 2016 i, per què no, la Constitució espanyola de 1978.
Aquestes situacions mantenen la Mare de Déu sumida no només en la soledat per la pèrdua del
seu Fill sinó per la pèrdua de cadascun de nosaltres, de la humanitat sencera.
Però, com assenyala el pare Rambla, “el cristianisme no és una exaltació del sofriment” i el dolor
del Crist atrau tot el dolor del món i el salva. “Si el nostre sofriment neix de la mateixa lluita
contra el patiment dels altres, es converteix en llum enmig de la indiferència.”
IV.3. La solitud de Maria que porta la llum del Crist
La solitud de Maria, mare de Déu i mare nostra, esdevindrà l’espai de trobada de la comunitat
cristiana naixent amb el Crist ressuscitat, que tanmateix mostra els senyals de la seva passió i
mort, en el signe dels claus de peus i mans i del costat traspassat.
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El dolor esdevindrà alegria, la feblesa es convertirà en determinació, la por a partir d’aleshores serà
confiança. El mantell protector i misericordiós de Maria ja no serà el refugi tenebrós del temor
sinó el port segur per emprendre noves singladures, cada vegada més agosarades, cap a altres ports.
El Dissabte Sant, per al pare Rambla, ens marca el camí cap a l’alegria, la plenitud i la vida. La
fidelitat fins a la creu porta Jesús a la plenitud. En el món d’avui, on parlar de felicitat i alegria
pot semblar insultant, aquesta alegria que ens revela el misteri pasqual ve de viure el goig de la
fraternitat i la misericòrdia, d’una vida sòbria i reconciliada amb totes les coses.
La confiança del Fill acabarà sent la confiança dels germans gràcies a la solitud coratjosa de la
Mare. A partir d’ara els fills podran lliurar la seva vida al servei del Pare i dels altres, tal com els
ha mostrat el Fill. Sabran que cal passar per la Passió per arribar el Diumenge de Pasqua a la
glòria de la Resurrecció.
V. Oda
Tal com deia la professora Forns, “la imatge de la Soledat ens transporta al moment de la passió
del Fill, en què el dolor esquinçador es fa present i insuportable. És un dolor humà, el de la
Verge que acompanya el Fill fins al final, un final de mort.”
Els goigs de la Soledat reflecteixen perfectament la dimensió humana de la Mare de Déu:
Mare nostra, flor de vida,
vulnerada en dur combat:
Endolciu-nos la ferida
de la nostra soledat.
Tarragona primicera,
que us dreçava noble Seu,
us honora i us venera
vora el Fill clavat en creu.
Mare nostra dolorida,
Llantió de la ciutat...
Si la pena us ennoblida,
doneu esma al cor cansat:
Endolciu-nos la ferida
de la nostra soledat
La injustícia en el món, la injustícia de les dones i els homes, la injustícia de les institucions fa
reviure cada dia a la Mare de Déu la Soledat de la pèrdua del seu Fill encarnada en qualsevol de
les seves filles o fills. Ja sigui la pèrdua de la vida, de la dignitat o dels drets que són inalienables
a la condició humana!
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VI. Epíleg
Vull acabar aquesta presentació amb la pregària del papa Francesc a la Mare de Déu:
Verge i Mare Maria,
tu que, moguda per l’Esperit,
vas acollir el Verb de la vida
en la profunditat de la teva fe humil,
totalment entregada a l’Etern,
ajuda’ns a dir el nostre «sí»
davant la urgència, més imperiosa que mai,
de fer ressonar la Bona Notícia de Jesús.
Tu, plena de la presència de Crist,
vas portar l’alegria a Joan el Baptista,
fent-lo exultar al si de la seva mare.
Tu, estremida de goig,
vas cantar les meravelles del Senyor.
Tu, que vas estar plantada davant la creu
amb una fe indestructible
i vas rebre l’alegre consol de la resurrecció,
vas recollir els deixebles en l’espera de l’Esperit
perquè nasqués l’Església evangelitzadora.
Aconsegueix-nos ara un nou ardor de ressuscitats
per portar a tots l’Evangeli de la vida,
que venç a la mort.
Dona’ns la santa audàcia de buscar nous camins
perquè arribi a tots
el do de la bellesa que no s’apaga.
Tu, Verge de l’escolta i la contemplació,
mare de l’amor, muller de les bodes eternes,
intercedeix per l’Església, de la qual ets la icona pura,
perquè ella mai no es tanqui ni es detingui
en la seva passió per instaurar el Regne.
Estrella de la nova evangelització,
ajuda’ns a resplendir en el testimoni de la comunió,
del servei, de la fe ardent i generosa,
de la justícia i l’amor als pobres,
perquè l’alegria de l’Evangeli
arribi fins als confins de la terra
i cap perifèria no es privi de la seva llum.
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Mare de l’Evangeli vivent,
font d’alegria per als petits,
prega per nosaltres.
Amén. Al·leluia.4
I, finalment, bo i seguint la meva senyora novament, “us desitjo de cor una
Setmana Santa on els valors de l’esperança, l’amor fraternal i el perdó siguin
ben presents i una bona Pasqua de Resurrecció.”
Vostre en Crist Jesús, fill de la Mare de
Déu de la Soledat!
Moltes mercès per la vostra atenció!
Josep Ramon Fuentes

4

Papa Francesc (2013). Evangelii gaudium.
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Premi de la Fidelitat 2018
De bell nou i reunits a l’església seu de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, ens retrobarem un any més per guardonar la fidelitat de la nostra Setmana Santa, com ja
deia l’any passat, en un acte d’agermanament insòlit, però agermanament al cap i a la fi.
Aquest agermanament ens ha de permetre conèixer una miqueta més qui és cadascú i què ha
fet per la Setmana Santa.
Enguany la Junta Directiva de l’Agrupació va decidir escurçar aquells llargs curricula per tal
que només se’n destaqués allò pertanyent a la seva vinculació a la Setmana Santa, la qual cosa
s’agraeix, però, malgrat alguna petita retallada, he de confessar que no ho vam assolir del tot.
Esclarit aquest primer punt, jo havia preparat, també com he fet sempre, una introducció general, però amb els retards sempre aliens a qui escriu aquest article i els fets absolutament justificables dels darrers mesos i d’abans —volia fer servir una introducció preparada al·lusiva als Jocs
del Mediterrani 2018, amb la referència atlètica que aportava la primera carta de sant Pau als
corintis1—, però vaig preferir no furgar en la ferida i retornar a l’esperit de la fidelitat aprofitant
les paraules “Als quatre vents”, que el nostre arquebisbe Jaume publicà els passats dijous 26 i
divendres 27 d’octubre del darrer any 2018.
En l’article setmanal qüestionava, sense ànim de comparar gossos amb persones, la història de
fidelitat d’un gos anomenat Hachiko, que acompanyava el seu amo quan anava a la feina fins
a l’estació de tren de Shibuya (Japó) cada matí i tornava a esperar-lo al vespre, fins que un dia
1

1 Corintis, 9. 24-25: “¿No sabeu que a l’estadi tots els corredors es llancen a la cursa, però només un
s’emporta el premi? Correu bé per poder-vos-el endur! L’atleta s’absté de moltes coses, i tot per guanyar-se
una corona que es marceix, mentre que nosaltres n’hem de guanyar una que mai es marcirà.” La Bíblia,
Bíblia Catalana (1997). Traducció interconfessional. Associació Bíblica de Catalunya. Barcelona: Editorial
Claret. Societats Bíbliques Unides, pàg. 233.
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l’amo va morir al lloc de treball. El gos va seguir esperant deu anys allí mateix, a cura dels veïns
del poble, fins que també va morir i en aquell lloc erigiren una escultura amb el nom “El gos
fidel”.
Molts de nosaltres vam aprendre moltes coses —potser en diríem virtuts o valors?— gràcies a les
moralitats de les faules d’Esop, Iriarte o Samaniego i amb aquells profitosos contes o rondalles
infantils. I l’arquebisbe Jaume ens ajuda a definir la fidelitat amb els exemples de fe, lleialtat i
compromís extrets de les mateixes Sagrades Escriptures.
La Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i
de la Mare de Déu de la Soledat atorga el premi de la Fidelitat a la Sra. Inés Solé Guillén.
La Inés va néixer a Tarragona el dia 26 de desembre del 1982. És llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili i va fer el postgrau en Cooperació Internacional al Desenvolupament i
Innovació Social. Treballa com a tècnica del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV
Solidària de la Universitat Rovira i Virgili.
Ha portat a terme projectes de cooperació internacional i educació per al desenvolupament en
matèria de drets humans a Chiapas, Mèxic i actualment, als campament de refugiats sahrauís
de Tindouf, d’Algèria. També està vinculada a l’activisme i a la transformació social i presenta el
programa de ràdio setmanal ReAcciona a Tarragona Ràdio, la ràdio de la ciutat.
Castellera de la colla Castellers Xiquets de Tarragona des de fa molts anys i filla de casteller
històric. Ha format part de diverses juntes directives amb càrrec de coordinadora, cap de comu-
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nicació i, en aquesta darrera junta, cap de l’àrea d’història i identitat que inclou, d’una banda,
l’arxiu històric dels Xiquets de Tarragona i, de l’altra, el grup de treball de solidaritat i acció
social. Des del 27 de gener de 2018, és la presidenta de les colles castelleres de Catalunya.
Està vinculada a la Setmana Santa de Tarragona de tota la vida, concretament a la Congregació
de la Mare de Déu de la Soledat, on va començar com a aspirant de ben petita, seguint la tradició familiar de la mà del seu pare, el Sr. Javier Solé Poblet, que va ser president de l’Agrupació
d’Associacions de la Setmana Santa i va transmetre a tots els seus fills la passió i l’estima per la
Setmana Santa, la Congregació i la nostra ciutat.
Amb el pas dels temps, va ser congregant i després de diversos anys de sortir a la processó amb
cucurulla, la Congregació de Senyores li va oferir, juntament amb la seva companya Mònica
Huber, entrar a formar part de les arrengleradores de la Soledat. Repte i missió que va acceptar
encantada, molt agraïda per la possibilitat i, sobretot, amb la responsabilitat transmesa per les
companyes veteranes, com ella mateixa explica. En pocs anys, va venir el repte més ambiciós,
convertir-se en la cap d’arrengleradores fins a l’actualitat, gràcies al suport infinit de la Mònica
Huber Potau, amb la qual s’han convertit en un tàndem extraordinari cada Setmana Santa.
Per tot això i per la seva valuosa col·laboració, la Junta de la Congregació de Senyores sota la
Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat, en
sessió ordinària regida pel president, mossèn Josep Queraltó, el dia 9 d’octubre de 2018, aprovà
per unanimitat atorgar aquest merescut homenatge a la Sra. Inés Solé Guillén.

COLOFÓ
Però, de bell nou, permeteu-me que jo també segueixi afegint el mateix de cada any,
ja que només ens resta l’esperança de retrobar-nos l’any vinent, incidint en el que us he dit en
començar a manera de justificació, perquè, tot i demanar perdó un cop més per la tabarra de
sempre, amb el vostre permís i si Déu vol, malgrat tot, seguiré, igualment fins que pugi, fidel,
lleial i compromès amb vosaltres i amb la nostra Setmana Santa.
Moltes gràcies a tots.
Josep Maria Sabaté i Bosch
Cronista oficial de l’AASS de Tarragona
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S olemne passió
E nterrament respectuós
T radició permanent
M issals adormits
A rrels definides
N ostàlgia pel record
À nimes al cel
S ermons escoltats
A dversitat del moment
N its de vetlla
T urment de dolor
A legria de resurrecció.
Eulàlia Potau Mas
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Portants i Banda DE LA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT
PORTANTS: ALBERT HERNANDEZ, ALBERT S.S. ANGEL ALEXANDRE, BORJA SASTRE, DIDAC GARCIA, DIDAC GARCIA, ENRIC ZAPATER, FAUSTI GARCIA, FRANCESC PRECIADO, MAURICI PRECIADO, ALFREDO GONZALEZ, FEDE ROSILLO, JAUME MARTIN, JAVI PUEYO, JOAN SALVADOR, JORDI
SALVADOR, MIGUEL ANGEL ALABART, RAMBO, VICENÇ ROIG, JOSEP ENRIC BRIA, JOAN SERRA,
JAUME PIJUAN, JOAN FORTUNY, JORDI MALLAFRE, JORDI ROMEU, JORDI SALVADO JR., JORGE
MARTINEZ, JOSE ANTONIO HERRERA, LLUIS COLET, JOSEP, LLUIS MALPARTIDA, LLUIS RABASO,
MANEL GARCIA, TONI PONS, VICTOR MARTIN.

BANDA: YOLANDA ALABART, PILAR GAZQUEZ, ANNA CASTELLS, LAURA MALLAFRE, MARTA NADAL, DAVID OLIVENZA, CRISTIAN MOLOINA, CARLA BRIA, ARACELI SALVADÓ, MONTSERRAT
SALVADÓ, NEUS MOLINA, MIRIAM SALVADO, TXEMA SOLICHERO, RAMON BATISTA, MARINA
MOLINA, ALEX CABRE,TONI CORTES, MANEL CORTES, ABRIL GONZALEZ, JÚLIA GASOL, NADIA
ORTEGA, NAIARA SÁNCHEZ, PEP SALVADÓ, DYLAN SALVADÓ. JORDI QUERALT, CYNTHIA QUERALT, JUDITH GARCIA, EDUART GARCIA, AINOA ROIG, ARAN ESCARRÉ, BIEL MOLINA, MAGÍ PIJUAN, ORIOL GARCIA, ARNAU GARCIA, MONTSERRAT MALLAFRE, NEUS ALABART, ÁFRICA SUMOY,
ELIA SUMOY, NEUS OSORIO, CRISTIAN OSORIO, GEMMA ALVARO, MARC NEGUILLO, ADRIÀ OLIVE, ELOI MORALES, CARMEN GIMENEZ, MARC ZAPATER, DAVID ESCARRÉ.
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La Banda i els Portants
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Santa Maria de Rapa Nui ISLA DE PASCUA
La Isla de Pascua, conocida también como Rapa Nui, el ombligo del mundo, te pito o te henua,
es el lugar habitado más solitario del mundo.
Al llegar a esta remota isla, situada a oriente del sol y a occidente de la luna, nos invade la extraña sensación de estar en un mundo mágico. En seguida te percatas de que es una isla salvaje,
magnética y mística.
Los elegantes cocoteros de la playa te dan una alegre bienvenida y los ojos de los moai te observan, con sus impávidas caras abastecidas con largas orejas. Llegado a este punto descubro ante
mí, un paisaje más propio de un cuadro que de la realidad y afloran algunas incógnitas: ¿dónde
estoy?, ¿cuál es este lugar? Sin lugar a dudas razonables a toda lógica, la realidad nos muestra la isla
chilena de 163 km2, ubicada en el océano Pacífico y a 3.686 km del continente sudamericano.
HANGA ROA es la única ciudad de la isla donde sus 7760 habitantes defienden su cultura
ancestral contra los embates del mundo moderno. No es una gran urbe, es pequeña, no posee
grandezas, es simple, llana pero nos invita a un paseo tranquilo y reposado. En el extremo de la
calle principal, nos sorprende una pequeña iglesia católica, de construcción popular y sencilla,
que se remonta a 1937 cuando el sacerdote Sebastián Englert llegó a la isla para difundir el
mensaje de Jesús. Me refiero a la parroquia de la Santa Cruz de Hanga Roa la cual pertenece al
decanato Juan XXIII del Obispado de Valparaíso.
Sebastian Englert, misionero, sacerdote católico, lingüista y etnólogo alemán, llegó a la isla en
1935 y trabajó 30 largos años en esta parroquia, siendo el único no rapanui, que hablaba su
idioma. Desarrolló una gran labor evangelizadora, alentó la canción religiosa nativa y tradujo
textos latinos a la lengua indígena. Fue tal su dedicación que creó un museo antropológico, que
ha sido fundamental para el descubrimiento y estudio de posteriores investigadores de la cultura
pascuense. Sus feligreses le honraron albergando sus restos en la propia iglesia.
Su labor no cayó en saco roto sino que por el contrario procreó, y en 1964 nuevos misioneros
franceses, de la congregación de los Sagrados Corazones, continuaron su tarea evangelizadora.
En la isla de Pascua convive el simbolismo católico y la mitología atávica de Rapa Nui. Un sincretismo religioso que observamos en la pequeña y blanca iglesia de la Santa Cruz.
Así, en su fachada principal descubrimos motivos cristianos como:
Las llaves, atributo con que se representa a San Pedro, y que simbolizan las llaves del Reino de
los Cielos confiadas por Jesús a Simón Pedro, como signo de su supremacía sobre los demás
discípulos y apóstoles: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la Muerte
no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra,
quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo.
Las tablas de la Ley, emblema de Moisés. Dijo el Señor a Moisés: Sube a mí al monte y permanece
allí. Te daré unas tablas de piedra, y escritas en ellas las leyes y mandamientos que te he dado, para
que se las enseñes.
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El pez, símbolo que fue adaptado por los primitivos cristianos para representar a Jesucristo y
manifestar su adhesión a la fe.
Dos ángeles incensarios, que adoran, no solo a Dios, a la cruz, a los evangelios y al resto de los
objetos sagrados de culto, sino también a las imágenes, según declaró el Concilio de Nicea: Se
las honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos.
La imagen del Sagrado Corazón, en la parte central más elevada, presidiendo la fachada, hace
honor a la congregación evangelizadora.
En contraposición y observando las columnas de la entrada del pórtico de la Iglesia, aparecen
relieves y figuras heredadas de la religión isleña entre los que destacan:
El Manutara o ave de la suerte, el cual regularmente anida en el islote. Quien consiguiera el
primer huevo, se convertiría en Tangata-manu. Sin embargo, obtener el huevo no era nada fácil.
Bajar por un acantilado de 120 metros de altura cuyas bases son violentamente azotadas por las
olas; el cruce a nado a través en un mar revuelto y dificultoso a causa de los vientos; y las fuertes
olas azotando el borde de las islas hacían en extremo peligrosa esta tarea.
El Tangata Manu, conocido como hombre pájaro era el ganador de la competición tradicional
anteriormente reseñada.
Otros símbolos de la escritura Rongo Rongo de la cultura indígena.
La coexistencia persiste en el interior de la iglesia y en la celebración de la Santa Misa dominical,
en la cual, el sacerdote, recibe a sus feligreses con collares de flores en el pórtico de la iglesia y a
los isleños, ataviados con vestidos multicolores, los cuales nos trasportan, con sus cantos, a otra
dimensión.
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El edificio consta de una nave con una cubierta de madera a doble vertiente y un ábside rectangular e inciso.
El ritual d’aceptación de un nuevo miembro a la iglesia cristiana se realiza, al igual que en el
resto de iglesias, en el baptisterio, a través del sacramento del bautismo. Varios son los elementos que intervienen en la ceremonia del bautismo y uno de ellos es el agua, cuyo significado
es que somos liberados del pecado original. Para ello nos servimos de picas bautismales que en
ocasiones nos asombran por su riqueza escultórica, tamaño, material… Pero en este caso nos
sorprende, la perfecta combinación de símbolos Rongo Rongo, esculpidos en la superficie perimetral cuadrangular del vaso de piedra que se sustenta sobre una gran cabeza de una divinidad
Rapanui, tallada en madera negra. Esta última, muestra una cara circular, con grandes ojos
almendrados e incisiones circulares en el centro, orejas grandes, nariz aplastada y boca entreabierta que muestra la lengua doblada hacia el interior además de una gruesa barba candado.
Rodea su cara un turbante y cubre su cabeza el pelo hirsuto señalado con incisiones paralelas.
Asombroso el respeto a la convivencia de dos culturas e ideologías tan lejanas y tan próximas
en el hacer cotidiano.
Contamos además, cuatro imágenes: dos de santos, un arcángel y un Sagrado Corazón. A los
pies del templo, se encuentra la escultura de San Miguel Arcángel, blandiendo la espada. En el
lado opuesto vemos a San Sebastián atravesado por las flechas del martirio y hacia el centro de
la nave observamos la imagen del Sagrado Corazón cuyo rostro recuerda al moai Kava-Kava.
Enfrente, está San Francisco de Asís, tallado en madera de miro Tahití, que presenta una figura
desproporcionada de la cabeza respecto al cuerpo. Su testa es alargada y de expresión seria. Posee
una frente ancha y lisa, cejas pobladas, salientes y unidas en el entrecejo que cubren unos grandes ojos, pintados en blanco y negro, almendrados. Sus pómulos angulares limitan una nariz
recta encima de un poblado bigote, señalado con incisiones paralelas. Muestra una boca cerrada
y una barba tipo áncora. Viste el hábito franciscano, con marcados pliegues.
El Sagrario emulando la forma de un tronco de árbol, ocupa un lugar preferencial. La totalidad
de las imágenes nos recuerdan los tótems indígenas, exhibiendo idéntico semblante rígido como
la de los moai de la isla.
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El altar mayor está presidido por Cristo Crucificado sobre una cruz volcánica. El motivo nativo
se encuentra aquí, en el candelabro que sostiene el cirio, formado por la efigie de Make – Make,
suprema divinidad de los antiguos habitantes de la isla.
Ocupando el muro sur del transepto, descubrimos el altar dedicado a Santa María de Rapanui,
patrona y protectora de la isla de Pascua. Esta advocación de María venerada en la parroquia,
está representada por una talla de madera procedente de un tronco de miro Tahití y está considerada la primera imagen cristiana tallada en la isla. Fueron artesanos locales los artífices de la
imagen en 1970.
Su postura, de pie, su hieratismo y sus proporciones nos muestran una vez más el sincronismo
de creencias, dado que la talla tiene la expresión de un moai y de su divinidad Make- Make. Su
cabeza está cubierta por una corona con doble decoración circular de conchas superpuestas y
en alternancia que culmina con la figura de Manutar (pájaro de la suerte) identificado como
un gaviotín apizarrado (Sterna fuscata ), ave migratoria que llegaba a la isla cada primavera para
poner sus huevos. Dicha ave manutara, cubre la corona con su amplia cola gallonada y muestra
sus alas expandidas en posición de protección y su cabeza altiva dirige la mirada al cielo.
Los ojos de Santa María están confeccionados con concha de pez y sus pupilas son de obsidiana,
proyectando todo su maná o poder espiritual sobre el pueblo polinesio de Rapa Nui. Unas alas
de ave abrazan la imagen de la Virgen formando los pliegues del manto que cubren la sencilla
túnica de pliegues. Su Hijo, que aparece sentado en su brazo izquierdo, muestra su cabeza coronada también, por símbolos indígenas.
Hay que destacar la postura de dicho brazo ya que sostiene al niño a la altura del hombro, una
postura mucho más alta que la que sostendrían imágenes medievales de nuestras latitudes y que
de alguna manera nos las recuerda.
Una vez más hemos encontrado la unión entre las creencias ancestrales de la isla y las enseñanzas
de la Iglesia Católica llevada por los europeos.
Dejamos un territorio de religión, cantos, poesía y bailes con el Padre Nuestro y la plegaria:
Santa María de Rapa Nui, en ti confiamos.
Ia ra to’oe i’a – ia ta’e to’oe ra hu
ia hapa’o hia to’oe hina ‘aro
i te fenua nei / mai te i te ra’i ato’a ra

E ei aha, e fa’arue i a matou
ia ro’o hia noa hia e te ati
E fa’ a’ hira ra, ia matou i te’ino

Ho mai i te ma’a e au ia mtou
i te ie nei mahana
E fa ‘a’ore mai ta matou hara
Mai i a matou ‘ato’a
E fa ‘a’ore i te hara i a matu nei

(Padre Nuestro en lengua Rapa Nui)

Mª Montserrat Amigó Garcés
Semana Santa 2019
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Diumenge de Rams
Ja de petit, passada la tristor de la Quaresma, amb aquelles esglésies fosques amb imatges amagades darrere d’unes cortines negres —com el “bacallà” que tapava tot l’altar major de la Catedral—, el Diumenge de Rams representava un doll d’alegria, encara que també suposava obrir
la porta de la Setmana Santa, solemnitzada per la llarga lectura del Passio.
La litúrgia de Diumenge de Rams comportava commemorar l’entrada de Jesús a Jerusalem amb
la benedicció de palmes, palmons —alguns guarnits amb llaços acolorits o dolços rosaris de
sucre que agradaven molt a nenes i nens— i rams de branques d’olivera i de llorer; les palmes
i palmons decorarien els monuments del Dijous Sant i acabarien penjats dels balcons com a
símbols protectors de la llars; les fulles de llorer passarien a donar el toc herbolari i religiós a una
sèrie de guisats casolans.
En aquesta cerimònia de la benedicció també hi havia una lectura molt més curta amb el relat
d’un evangeli— dels tres sinòptics: Mateu, Marc i Lluc, o del de sant Joan.1 És ben segur que de
petit no em fixés en cap altra cosa d’aquells evangelis tret de la imatge de Jesús entrant muntat en
una somera o en un pollí; ja una miqueta més gran (14 anys) recordo que, per influència del Platero de Juan Ramón Jiménz Mantecón (Premi Nobel de literatura el 1956), vaig imaginar Jesús
muntat en el pollí “petit, pelut, suau, tan tou per fora, que diria tot de cotó, que no porta ossos”;
ara i avui, amb el seny que comporta l’edat, tot i gaudir de l’alegria dels infants, ja no sols em fixo
amb altres aspectes d’aquells evangelis que palesen quelcom difícil d’entendre en els nostres dies.
Jesús envia dos deixebles a un poble on han de trobar una somera i un pollí que han de deslligar
i emportar-se’ls; Jesús els diu que si algú pregunta res han de respondre: “El Senyor els ha de
menester, però de seguida els tornarà.” Dit i fet: els portaren, els posaren els mantells i ell hi va
muntar, segons Mateu; per Marc, no hi havia cap somera, sinó sols un pollí, que ningú havia
muntat mai, fermat al costat d’una porta, fora al carrer, i els que eren allí els van demanar què
feien, però la resposta fou la mateixa abans dita. El relat de Lluc és igual que el de Marc amb la
diferència que troben l’amo del pollí. Finalment Joan només diu que Jesús va trobar un pollí i
va muntar-hi.
El que veig en primer lloc és l’obediència i la fe dels deixebles que compleixen les ordes donades
per Jesús sense replicar. En segon lloc, també destacaria l’ús dels mantells dels deixebles com a
humil sella i la bona fe i la confiança dels qui només qüestionen els deixebles sense fer-hi cap
oposició, especialment la de l’amo del pollí. Finalment he d’esmentar la profètica humilitat de
l’entrada d’aquell rei.
Hom es pot imaginar mutatis mutandis, canviant el que s’ha de canviar, una cosa semblant en
els nostres dies?
Posats a fer imaginacions i retornant al pollí — un Platero, asenet o burret— amb la sana intenció d’aprofitar l’animaló a manera de faula, permeteu-me que afegeixi algun paràgraf apòcrif de
l’endemà del Diumenge de Rams.
1

Mt. 21, 1-11. Pàg. 39; Mc 11, 1-11. Pàgs. 72-73; Lc. 19, 28-38.Pàgs. 118-119, i Jn. 12, 12-19. Pàg. 150.
La Bíblia B.C.I. Bíblia Catalana Interconfessional. Barcelona: Editorial Claret, 1997.
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Entrada de Jesús a Jerusalén, fresc traspassat a llenç procedent de l’ermita de San Baudelio de Berlanga.
Mestre de San Baudelio de Berlanga.

“Aquell pollí, que no havia muntat mai ningú, entrà a Jerusalem envoltat d’una gentada que
cantava himnes de lloança —“Hosanna, hosanna!”— i posava mantells al seu pas; aquell dia
havia estat el més feliç de la seva vida, mai s’havia sentit tan cofoi i orgullós.
Així, dons, l’endemà al matí sortí de l’establia i se’n va anar a la ciutat. A la vora del pou es va
trobar amb un grup de persones i pensa: ara m’exhibiré davant aquests, però cap d’ells li va fer
la més mínima atenció i tots van seguir omplint els càntirs. Molt enfadat, s’adreça a ells i els diu:
“Tireu les vostres túniques i capes. No sabeu qui soc? Ells se’l miraren amb rialles, li donaren uns
assots i l’enviaren a passeig, mentre ell remugava: “Miserables pagans. Aniré al mercant on hi ha
bona gent, que de ben segur em recordaran”, però allí tampoc li van fer cas i seguí caminant i
cridant “on son els rams d’olivera? Ahir tots m’aclamàveu amb rams d’olivera”. Ferit i decebut,
el pollí retornà a la seva establia, por de la seva mare, que amb molta tendresa li va dir: “Ximple.
No t’has adonat que sense Ell, tu no eres més que un asenet qualsevol?”
Que cadascú busqui la seva moralitat.
Salut i pau.
Josep Maria Sabaté i Bosch
Cronista oficial de l’AASS de Tarragona
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Mare I FILL
Són els moments finals. Jesús, clavat a la creu, agonitza. Està sol, tots l’han abandonat. Només
les dones l’han acompanyat fins al final. Elles, a diferència dels apòstols porucs que estan amagats per por dels jueus, han seguit Jesús fins al Calvari. Aquell grup de dones, encapçalat per la
seva mare, Maria, no té por de les autoritats, ni jueves ni romanes. L’han seguit des de Galilea,
des de l’inici quan va començar a predicar i ara, quan la mort és imminent, no estan disposades
en absolut a abandonar-lo. Ni Maria Cleofàs, ni Maria Magdalena, ni molt menys Maria, la seva
Mare, abandonaran Jesús en aquests moments angoixants i dolorosos quan la seva vida humana,
no pas la divina, s’apaga.
Tota dona quan es converteix en mare desenvolupa un instint de protecció i estimació tan fort
envers els seus fills, que fa que aquests sentiments perdurin tota la vida. Maria, com a mare de
Jesús, va voler acompanyar-lo fins al moment de la seva mort. El seu amor de mare no va defallir
ni un instant. Maria, dreta al peu de la creu, plora veient la injustícia comesa amb el seu fill,
però aguanta, resisteix perquè el seu cor està ple d’amor. Un amor maternal indestructible, que
ho pot tot, que ho venç tot.
I dels homes, què se n’ha fet? On són aquells deixebles que seguien el Mestre, el Rabí, per tot
Galilea i Judea bocabadats i delirosos de sentir les seves paraules, d’escoltar les meravelles del
Regne de Déu, on són ara ? No hi són! Han fugit a amagar-se. Gairebé tots l’han abandonat.
Només un! Un sol apòstol ha fet costat a Jesús fins al moment final. Joan, el deixeble estimat, el
preferit de Jesús, no ha deixat abandonat el seu Mestre. Ell, potser sense saber-ho, acompanyant
Maria en el seu dolor davant la ignomínia de veure Jesús clavat a la creu, esdevé el protector de
Maria. I per això Jesús, mentre pronuncia les seves darreres paraules, gairebé sense alè, veient
la seva Mare desconsolada i el deixeble estimat al peu de la creu els diu: “Mare, aquí tens el teu
Fill”; “Fill, aquí tens la teva Mare”.
Aquestes paraules, que conformen el que en diem “tercera paraula” de les set que Jesús va
pronunciar a la creu abans de morir, és un exemple d’amor total. D’amor maternofilial entre
Maria i Jesús, d’una banda, i Maria i Joan, de l’altra. Jesús no volia deixar sola la seva Mare,
la dona que el va infantar, que el va criar, que en va tenir cura; la dona que el va seguir sovint
pertot arreu durant els seus predicaments; la dona que ara, veient-lo morir, pateix de manera
incommensurable. Jesús, com a bon fill, no vol que la seva mare es quedi sola i es val de Joan, el
més estimat dels deixebles, per encarregar-li la tasca de tenir cura de Maria mentre ella visqui.
A partir d’ara Maria reviu de nou la relació maternofilial, aquest cop amb Joan, que passa de
deixeble estimat a ser fill estimat.
I és aquí on entrem nosaltres. Amb aquesta “paraula” Jesús ens demostra un cop més la seva infinita estimació, el seu amor sense límits per tota la humanitat representada per Joan. Nosaltres
hem rebut una Mare que vetllarà i intercedirà per tots, i Maria rep un fill que ens representa
a tots nosaltres, perquè l’honorem i l’estimem sempre amb el respecte i dignitat que es mereix
com a Mare: Mare del nostre Salvador, Mare de Déu.
Ho podríem resumir d’aquesta manera: una mare, dos fills i una creu. Una mare, Maria, que
plora i pateix davant la mort del seu fill a la creu. Un fill, Jesús, fill de Maria i alhora fill de Déu,
també Déu en ell mateix, que veient el patiment i tristesa de la seva mare no vol deixar-la sola.
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Conjunt escultòric Tercera Paraula. Catedral del Buen Pastor. Donostia.

I un altre fill, Joan, que per voluntat de Jesús rep l’amor i la companyia d’una mare, Maria. Tots
som Joan, tots rebem Maria com a Mare. Recordem sempre que per Maria s’arriba a Jesús. I
una creu, aparentment un símbol de derrota, però no és així, no pas! Representa una victòria! És
el triomf de la vida i la veritat sobre la mort i la tenebra. El misteri de la Redempció en la seva
màxima esplendor. No ho oblidem!
Josep Ciurana Moncusí
Congregant R.V. Congregació Puríssima Sang N.S.J.
Ex-portant del Pas de la Mare de Déu de la Soledat
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Si ho vols POTS
A l’Evangeli de Sant Marc hi ha un tros ple d’humanitat i compassió: és el passatge en què Jesús
guareix un leprós. Va a trobar-lo, s’agenolla i suplica al Senyor que el curi.
“Si vols, em pots purificar.”
Jesús se’n compadeix, el toca i li diu:
“Ho vull, queda pur.” (Marc, 1, 40-45)
L’acte de voluntat de Déu fa que el leprós quedi pur, estigui bé de la malaltia, deixi d’estar marginat per la seva comunitat, torni a tenir vida social i ningú se n’allunyi.
La nostra vida està plena d’actes de voluntat: fer això o allò o no fer-ho.
En el cas del Senyor envers nosaltres, i de la humanitat sencera, hi ha un acte de voluntat total
i definitiu. De fet, la seva vinguda al món, el seu sacrifici per tots fins a patir una mort de creu,
és una contínua demostració de voluntat i d’amor.
És evident que no ens hi podem comparar, però també és cert que en el petit món en què ens
movem cal fer continuadament coses, atendre circumstàncies difícils i feixugues que sense voluntat i amor no podríem tirar endavant.
I és aquí on hem de cercar, dins nostre, aquest amor als altres que ens farà voler, decidir en
positiu, donar, aquell ajut que necessiten.
Com el leprós que necessita ser guarit... i Déu se’n compadeix, vol ajudar-lo i ho fa.
Tot sovint les preocupacions de la vida ens atabalen. No tenim gaire temps per a nosaltres. Jesús
ens invita amb la seva paraula i el seu exemple a cercar estones de lleure i de retrobada amb
nosaltres mateixos.
No tinc cap dubte que la pregària és la millor opció per trobar el coratge de tirar endavant, per
enfortir aquesta voluntat que ens fa estar al servei de les persones que ens necessiten, en la nostra
actitud de suport diari i en el nostre amor.
Si tenim el Senyor de part nostra, si ens confiem en Ell, el nostre cor i la nostra ment estaran
àgils, no es cansaran i podrem —perquè ho volem així— arribar a aquells qui ens necessiten.
Així ho diu el profeta Isaïes quan relata que els joves es cansen, els guerrers ensopeguen i cauen,
però els qui es refien del Senyor tenen noves forces, alcen el vol com les àligues, corren sense
extenuar-se.
No hi ha secrets per a Déu. Per molt que vulguem amagar el que sentim, els nostres pensaments,
el que anhelem, el que ens angoixa, som transparents a la seva mirada. Ell ens coneix tal com
som i sap perfectament de què tenim necessitat.
Tot el que som ha de ser llum per als altres, ha d’estar amarat de generositat, d’entrega. La llum
de Crist ha de brillar amb la nostra voluntat per ser un testimoni valent i d’amor.
7 2 _Soledat

Sílvia M. Sancho i Roca

Dediquem-nos, doncs, a estimar sense mesura, a actuar amb alegria i bona cara, a propagar
claror on hi ha foscor. La resta ja ens vindrà donada.
Així ho va fer la Verge Maria, posant-se a disposició de Déu per ser la Mare del Senyor, en un
acte de voluntat i d’amor sense límits, immens i generós.
El Divendres Sant, a la processó del Sant Enterrament, surt la nostra Verge de la Soledat. Va
sola, amb una tristesa infinita al rostre i al cor per la mort del seu Fill que tant estima.
Fem-li costat!
Tinguem la voluntat, la sensibilitat i l’amor d’anar amb Ella i de posar-nos, com Ella, al servei
del Senyor. Confiem a la nostra Verge totes les nostres preocupacions i tribulacions. Donem-li
generosament tot el nostre amor i demanem-li que ens acompanyi. Amb Ella de la mà, voldrem
i podrem donar-nos del tot per a allò que Déu ens demana.
Verge de la Soledat, pregueu per nosaltres!
Tarragona, Setmana Santa del 2019.
Sílvia M. Sancho i Roca
Congreganta de la Soledat
Vicegerent de la URV
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El pintor Ignasi Mallol i Casanovas (1892-1940)
I LA CATEDRAL DE TARRAGONA
El pintor tarragoní Ignasi Mallol —que va jugar un paper molt important en el salvament de
la Catedral i del Museu Diocesà de Tarragona l’any 1936— el 1915 es va oferir generosament
a decorar, de forma totalment gratuïta, els murs de la capella de Sant Joan Evangelista de la
Catedral de Tarragona. Malauradament, el Capítol va refusar el seu oferiment.
Ignasi Mallol i Casanovas va néixer l’any 1892 a Tarragona. A més de la seva coneguda dedicació
a la pintura, va ser un dels fundadors del Taller-Escola de Tarragona, una de les entitats més
avançades en la formació de tota una generació d’artistes locals. Potser hi va influir el fet que,
de molt jove, s’hagués vist obligat a traslladar-se a Barcelona per poder rebre la formació com a
artista, ja que a Tarragona no hi havia llavors cap centre que oferís ensenyaments artístics; a la
ciutat comtal va estudiar a l’acadèmia Martínez Altés, a l’acadèmia de Joan Baixas i a l’acadèmia
dirigida per Francesc d’Assís Galí. Un dels primers encàrrecs va ser decorar el menjador de la
casa d’un important advocat barceloní, Joan Permanyer. El 1911 va marxar a París, la meca dels
artistes del moment, on ja s’hi havien instal·lat tres artistes que havien estat companys seus d’estudis: Francesc Vayreda Casabó (1888-1929), Esteve Monegal i Prat (1888-1970) i Domènec
Carles Rosich (1888-1962).
Així doncs, residia a París quan es va oferir a decorar la capella de Sant Joan Evangelista de la
Catedral de Tarragona, fet que s’explicarà més endavant. Vers el 1916, de retorn a Barcelona,
va iniciar l’activitat pedagògica encarregant-se de la direcció d’una acadèmia privada dedicada
a l’ensenyament de les belles arts, situada al carrer Consell de Cent. Un any després, el 1917,
abandonà Barcelona i l’acadèmia per instal·lar-se a Olot, seguint el camí del pintor Iu Pascual i
Rodés (1883-1949), que havia estat nomenat director de l’Escola de Belles Arts d’Olot. Mallol
esdevingué un dels membres més destacats de l’anomenada “nova escola olotina”; es va dedicar
fonamentalment a la temàtica del paisatge de la Garrotxa, interpretat de forma naturalista i sensible. També exercí la seva activitat pedagògica a l’Escola. Membre de l’associació barcelonina
Les Arts i els Artistes, va participar en algunes de les seves exposicions col·lectives i fins i tot va
fer exposicions individuals, fins al punt que va esdevenir un dels protagonistes més destacats del
moviment noucentista. L’any 1929 va obtenir el premi extraordinari a l’Exposició de Primavera
celebrada a Barcelona. Aquell mateix any, amb la carrera ben consolidada, retornà a Tarragona
i dedicà la seva obra al paisatge del Camp de Tarragona i també de la costa i el port de la ciutat.
El 1930 obtingué la segona medalla a l’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid. El 1934,
juntament amb l’escultor reusenc Joan Rebull Torroja (1899-1981), va proposar al conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ventura Gassol i Rovira (1893-1980), la creació d’una
escola d’art a Tarragona, un centre que havia de combinar una escola elemental i una de superior
en ensenyaments artístics. La proposta va rebre el suport de l’Ajuntament de Tarragona, que va
cedir un espai d’una finca situada al carrer de Rafael de Casanova (actual carrer del Gasòmetre),
en un terreny que havia estat una antiga fàbrica de gas, i va aprovar el projecte de construcció
del nou edifici. Aquella institució, en els pocs anys que durà, va deixar una petja molt important
en tota una generació d’artistes. Malauradament, l’esclat de la Guerra Civil truncaria aquella
iniciativa, ja que el 1938 un bombardeig va destruir els pavellons del Taller-Escola.
A l’inici de la Guerra Civil va començar una de les actuacions més notables d’Ignasi Mallol, la
de protecció del patrimoni artístic. Tot just esclatada la contesa, ell i Joan Rebull, que es trobaven a Barcelona, seguint les ordres de Ventura Gassol, es van posar al capdavant d’un escamot
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Capella de Sant Joan evangelista de la catedral de Tarragona

de mossos d’esquadra per salvar el museu i la biblioteca del seminari. A Tarragona ambdós foren
nomenats delegats de la Comissió del Patrimoni Artístic de la ciutat de Tarragona. La Catedral,
mitjançant un decret del 17 d’octubre de 1936, havia passat a formar part del patrimoni de
la Generalitat, sota el control efectiu de la Comissió del Patrimoni Artístic. Al temple s’hi va
establir un museu d’art medieval, en realitat un dipòsit d’obres d’art religiós procedents de
diverses esglésies de la diòcesi, que s’havien pogut salvar de la destrucció general duta a terme
en els mesos de juliol i agost de 1936. En el mes de març de 1937 un escamot de les Joventuts
Llibertàries pretenia accedir a la Catedral per destruir-la. Ignasi Mallol i Joan Rebull, juntament
amb Josep Maria Alomà i el Dr. Pere Batlle Huguet, director del Museu Diocesà, així com un
alumne del Taller-Escola, el futur pintor Sadurní Garcia Anguera, s’hi van enfrontar i van aconseguir dissuadir-los-en. Al final de la guerra Ignasi Mallol es va haver d’exiliar a França, des d’on
va marxar a Bogotà (Colòmbia), on va morir el 1940.
L’episodi del rebuig de la proposta d’Ignasi Mallol, al qual es feia referència més amunt, va
succeir en el mes de gener de 1915. Va coincidir amb una estada a Tarragona del pintor —que
llavors vivia a París—, el qual hauria vingut possiblement amb motiu de les festes nadalenques.
Mallol es va oferir a Antolín López Peláez, que fou arquebisbe de Tarragona entre 1913 i 1918,
el qual va traslladar la petició al Capítol catedralici. El dia 18 de gener, reunits alguns capitulars
en “rotlle” (reunió d’un nombre de canonges inferior al total), es va llegir la comunicació del
prelat, segons la qual l’oferta de Mallol estava destinada a: “decorar con pinturas sobre lienzo
la capilla de San Juan evangelista sin cobrar nada por su trabajo, añadiendo que el proyecto,
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los planos y la parte realizada para muestra habrían merecido la aprobación del Arquitecto de
la diócesis y de dicho monumento nacional”. El Capítol, de moment, va acordar ocupar-se del
tema en una propera reunió.
El 28 del mateix mes, en el capítol general de Sant Fructuós, es va tornar a llegir la comunicació
de l’arquebisbe i “se acordó contestar a S.E.I. dando las gracias por su interés en procurar el
ornato y embellecimiento de este Santo Templo Metropolitano y nombrar una Comisión, compuesta de los Sres. Chantre, Magistral y Gomá para exponer a S.E.I. los pareceres manifestados
en dicha sesión sobre el particular”.
Els membres de la comissió eren el barceloní Joan Costa Llobera (1865-1951), que havia arribat
a ser canonge de Tarragona el 1893 i des de 1909 tenia la dignitat de xantre; el tarragoní Antoni
Balcells de Suelves (1856-1927) pertanyia a la família dels marquesos de Tamarit; era advocat,
doctor en Dret i Teologia, magistral des de 1886, va passar a ser tresorer el 1916. El tercer
membre de la comissió era Isidre Gomà Tomàs (1869-1940). Originari de la Riba, era professor
del Seminari de Tarragona, canonge des de 1907 i va arribar a ardiaca el 1922. De Tarragona
va passar a ser bisbe de Tarazona i, finalment, cardenal arquebisbe de Toledo. Va tenir un paper
mol destacat en la Guerra Civil.
Ignasi Mallol havia lliurat un quadre de mostra, que s’havia exposat al Vestuari dels Canonges
perquè tots els capitulars el poguessin examinar. El 7 de febrer següent, novament reunits alguns
dels canonges en rotlle, es va llegir una segona comunicació de l’arquebisbe, en què demanava
al Capítol que, mitjançant votació, emetés el seu parer sobre si procedia acceptar o no l’oferiment del pintor. La qüestió que s’havia de debatre era si només s’havia d’atendre el mèrit artístic
del quadre de mostra presentat, o també totes les altres circumstàncies, que no s’especifiquen.
Efectuada la votació, van resultar tots els vots en contra, excepte el particular del xantre, que va
opinar que s’hauria de demanar l’opinió de l’Acadèmia de Belles Arts. No sabrem mai, doncs,
quins van ser els motius per rebutjar l’oferta d’Ignasi Mallol. No consta que cap dels canonges
presents al rotlle que va votar en contra fos expert en art.
L’acta capitular detalla la presència de les dignitats següents: degà, arxiprest, ardiaca, xantre,
magistral, mestrescola i penitencier, i dels canonges Carrillo, Claverol, Dalmau, Deixeus, Serradell i Viñas. A banda dels ja esmentats magistral (Antoni Balcells de Suelves) i xantre (Joan
Costa Llobera), cal apuntar que Isidre Gomà, que formava part de la comissió, no es trobava
present al rotlle. El degà, l’asturià Ramón Prieto Albriene, havia estat canonge a Jaca, xantre a
Vic i degà a Terol, abans de passar a degà de Tarragona el 1912; d’aquí va marxar a Santiago de
Compostel·la el 1918. Pere Cerdà Socies, nascut a Constantí (1840-1920), era penitencier a
Tarragona des de 1882. Alejo Larrión Audueza (1863-1924), un navarrès que havia estat canonge i xantre a Ciudad Real, era arxiprest de Tarragona des de 1914; va arribar a degà el 1918. El
sevillà Hermógenes Malo García era canonge de Tarragona des de 1910. El 1923 va permutar la
dignitat de xantre de Sevilla amb Magí Albaigès Escoda, que va passar a Tarragona. L’ardiaca era
el riudomenc Gaietà Sentís Gran, que abans de ser canonge a Tarragona, el 1898, ho havia estat
de Lleó. Va morir el 1922. El reusenc Josep Viñas Camplà (1844-1928) va arribar a canonge de
Tarragona el 1893, després d’haver-ho estat del Sacro Monte, a Granada. Josep Serradell Carrera, originari de Vidrà, a Girona (1850-1931), era canonge a la nostra ciutat des de 1884, càrrec
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que compaginava amb el de vicesecretari de Cambra. Enric Claverol Zanuy, nascut a Àger, Lleida (1862-1936), va ser canonge a Tarragona des de 1896. Fou assassinat el 1936. El tarragoní
Andreu Deixeus Cuyàs (1851-1941), canonge des de 1897, era també vicerector del Seminari.
El lleonès Francisco Carrillo de Albornoz Escalante era canonge a Tarragona des de 1897. Abdó
Dalmau Pàmies, de Tarragona, canonge des del 1900, va morir poc després, el 1917.1

Ignasi Mallol. Paisatge de Siurana

Ignasi Mallol. Paisatge de la Garrotxa

Sofia Mata de la Cruz
Directora del Museu Diocesà de Tarragona

1

Les dades documentals ha estat preses de les actes capitulars servades a l’Arxiu Capitular de Tarragona. Per
saber-ne més: Capdevila, Josep Maria. La pintura d’Ignasi Mallol. Barcelona: Junta Municipal d’Exposicions
d’Art, vol. 1, Barcelona, 1933-1934, p. 24-29.Codes Luna, Miquel Àngel. Ignasi Mallol. La Catalunya
quiescent. Tarragona: Diputació de Tarragona/ Museu d’Art Modern, 2010. Fontbona, Francesc. «Esteve
Monegal, artista noucentista (1888-1970)», D’Art (Barcelona) 1 (1972) p. 87-100. Ignasi Mallol i Casanovas.
1892-1940. Tarragona: Museu d’Art Modern, 1991. Massó Carballido, Jaume. Patrimoni en perill. Reus:
Edicions del Centre de Lectura, 2004. RicomàVallhonrat, Rosa Maria. «El Taller-Escola de Pintura i
Escultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona». Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi (Barcelona) 18 (2014) p. 103-127. Salcedo Miliani, Antonio. L’art del segle XX a les comarques de
Tarragona. Tarragona: Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tarragona, Autoritat Portuària de Tarragona,
Arola Editors, 2001, p. 66-94.
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La corona de la Mare de Déu

DE LA SOLEDAT

El passat 22 de desembre fou coronada la Mare de Déu de l’Esperança de Figuerola del Camp,
fruit d’una iniciativa nascuda dels majorals de la festa d’aquesta petita població de l’Alt Camp.
Aquesta cerimònia ens ha dut a reflexionar sobre la peça que cobreix la Mare de Déu de la Soledat de Tarragona.
Quan el Divendres Sant de la nostra infància contemplàvem el pas de la processó en el carrer
de Sant Pau, asseguts en les cadires de l’empresa Jofre que el pare havia llogat, ens sorprenia la
imatge de la Mare de Déu coronada. Érem a les acaballes del franquisme i a Espanya la monarquia no era vigent. Per a un nen les corones eren sinònim d’història, de temps pretèrits, que
descobríem en els llibres de l’escola i en les fràgils figuretes del pessebre casolà amb els estimats
Reis de l’Orient, a qui avançàvem mil·limètricament fins arribar a l’establia vespre rere vespre.
Alguns professors del col·legi Sant Pau, sota la línia que impulsava el doctor Josep Pont i Gol,
ens explicàvem que Catalunya havia format part d’una confederació de regnes, i també apreníem la història d’altres monarquies com la castellana o la navarresa, i l’agregació de totes en la
hispànica.
Per això, en arribar el tram final amb els passos més marians, ens captivava la gradació creixent
de la importància de les corones. De la simplicitat i austeritat de l’halo o aurèola de la Mare de
Déu del pas titular dels Natzarens i de la del Retorn del calvari dels Maginets barcelonins, a la
peça més exuberant de la Pietat, per acabar amb la majestàtica de la Soledat rematada amb els
màgics estels disposats en cercle sobre el seu cap.

Les corones de la Soledat de Tarragona
En la primera imatge gràfica de la Mare de Déu de la Soledat de Tarragona, apareix coronada
per una aurèola d’estels, també interpretada com una corona d’estrelles.1 Som al 1914, però s’ha
identificat aquesta talla de vestir amb una de les fundacionals de la Congregació de La Sang des
de 1545. En la fotografia es veuen nou estels, però alhora es detecta que en falten. En instantànies de la dècada següent se n’aprecien deu. El més probable és que en dugués dotze.
Aquesta estètica era compartida amb la Mare de Déu del Sant Enterrament del gremi de Marejants –pas datat el 1826–, i amb La Pietat del gremi de Pagesos –imatge considerada del segle
XVI–. Tots tres eren misteris ben antics que sintetitzaven l’estètica atàvica de la processó del
Sant Enterrament tarragonina, destruïda el 1936. En la Pietat antiga s’observa la corona d’estels, amb deu fàcilment identificables, però la perspectiva podria perfectament amagar els dos
més inferiors i propers al mantell. En la Mare de Déu dels Marejants trobem el mateix escenari.
Els dotze estels provenen dels textos de l’“Apocalipsi” quan es refereixen a la Mare de Déu a punt
d’infantar: «Un gran senyal aparegué en el cel: una dona revestida del sol, amb la lluna sota els
peus i amb una corona de dotze estrelles sobre el seu cap» (Ap. 12, 1). Alhora en la mentalitat
jueva les 12 estrelles representen les 12 tribus del poble d’Israel. Aquest simbolisme havia estat
extret d’un episodi del “Gènesi”, en què es diu que Josep, abans de ser venut com esclau a Egipte,
1

Segueix sent imprescindible el treball de compilació i investigació realitzat per Pallejà, Daniel. http://
setmanasantatgn.blogspot.com [en línia consultat el 8-2-2019]
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va veure en somnis els seus onze germans
envoltant-lo com onze estrelles que s’inclinaven davant d’ell (37, 9).2
Cremada l’antiga imatge de la Soledat el
1936, el 1939 la Congregació de Senyores de la Soledat encarregà una nova talla
a l’escultor Josep Maria Camps i Arnau
(Barcelona, 1879-1968). Dugué una doble aurèola, però va perdre els estels. El
1962 l’entitat es proposà la confecció
d’un mantell que cobria el cap i l’esquena. En aquesta oportunitat sobre la testa
se li col·locà per primer cop una corona
de puntes.
El 1963 es substituí la imatge per una altra de nova, obra l’artista de Manlleu, Josep Viladomat i Massanas (1899-1989),
el mateix que esculpí les figures de la Font
del Centenari a la Rambla Nova. Dos
anys després se la coronà amb la plata i els
donatius recollits entre les senyores congregants. En aquest moment la Soledat
recuperà l’aurèola amb els estels i alhora Mare de Déu de la Soledat, 2017. Foto: Mallol, Carles
comptà amb la corona règia. Aquesta peça
fou realitzada per l’orfebre barceloní Ricard Claveras, qui també havia cisellat la de la Mare de Déu del Claustre després de la desaparició de la peça original durant la guerra civil de 1936.
A Tarragona, doncs, la coronació de la Mare de Déu de la Soledat amb una peça majestàtica fou
prou tardana. Tant la iconografia de Maria coronada com el ritu d’imposició, però, són molt
anteriors. Veiem-ho.
El caràcter reial de la Mare de Déu
Des de l’època primitiva en les diferents esglésies cristianes s’havien cantat les antífones –és a dir,
els versos «confrontats» o «respostes», segons l’etimologia grega–, habitualment interpretades
acompanyant un salm. Es tracta de textos llatins, i n’hi ha moltíssims.

2

Valdez, Ariel (1999). «Quién es la mujer vestida de sol de Apocalipsis?», dins Revista Didascalia, 528, Las Tunas,
Cuba, Centro de Estudios de Didáctica Universitaria, https://mercaba.org/FICHAS/Didascalia/0quien_es_
la_mujer_vestida_de_sol.htm [en línia consultat el 8-2-2019]
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L’any 1239 el papa Gregori IX instaurà com a final de
l’ofici les quatre antífones dites «de la Sanctíssima Verge».
Es tracta de “Salve, regina”; “Ave, regina coelorum”; “Alma
redemptoris mater”; i “Regina coeli”, tres de les quals amb
referències explícites a la majestat de Maria, i concretades
en el reialme dels cels. Però aquestes antífones encara són
anteriors a la instauració papal.
Pel que fa a “Salve, regina”, segurament la més coneguda i
popular, se n’havia atribuït l’autoria a Bernat de Clareval,
entre altres, però Antoni Biosca3 concretà l’origen cert
en Hermann de Reichenau –qui rebé per una lesió congènita el trist nom llatí de Hermannus Contractus, és a
dir, «Hermann el Malfet»–, de manera que es pot datar
aquesta antífona al segle XI. La seva difusió partí de l’orde
de Cluny durant el XII. L’antífona “Ave, regina coelorum”
és de data i autoria incertes, però probablement arrenca
també del XII.
Aquestes dues antífones estan relacionades amb el contingut de la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu de
manera directa. Més endavant, veurem la seva concreció
en la teatralitat medieval. Així mateix, podem enllaçar els
textos primitius de l’“Apocalipsi” i el “Gènesi”, vinculats
als temps remots paleocristians amb les referències a la corona dels dotze estels, i les antífones marianes compostes
des del segle XI que defineixen Maria com a reina o com
a reina dels cels.
Iconografia de la Mare coronada

Jacopo Torriti: Coronació de la Mare de
Déu per Jesucrist, basílica de Santa Maria
Maggiore, Roma, Itàlia, cap a 1295.
Foto: www.settemuse.it

Giotto, possiblement amb la cooperació de
Taddeo Gaddi: Coronació de la Mare de
Déu per Jesucrist, capella Baroncelli, de la
basílica de Santa Croce de Florència, Itàlia,
cap a 1328

Partirem el nostre viatge per la iconografia mariana des de
la basílica de Santa Maria Maggiore, a Roma. Aquest fou
un dels primers edificis consagrats a la Mare de Déu després del concili d’Efes (431), moment en què s’havia proclamat la maternitat divina de Maria. Com a part d’aquest
concili, la pràctica de la coronació de Maria entrà en l’Església. Potser per això, segles després, en aquella basílica
trobarem els mosaics de l’absis amb una espectacular imatge de la coronació de Maria per part de Jesucrist. Dins un
període d’esplendor, polític i econòmic, adscrit artística3

En aquest apartat seguim: Biosca, Antoni (2011). «El llatí en el
text de la Festa o Misteri d’Elx», dins La Rella, 24, Elx, Institut
d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, pp. 11-24.
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Simone Martini: Mare de Déu coronada
amb l’Infant, en la «Maestà» a l’Ajuntament de Siena, Itàlia, 1315

Jordi Bertran Luengo

ment a l’època gòtica, Jacopo Torriti, probablement un
frare franciscà de l’escola artística de Siena, creà aquesta
imatge cap al 1295 per encàrrec del papa Nicolau IV,
primer pontífex pertanyent a l’orde dels Frares Menors.
Torriti fou, junt amb Filippo Rusuti i Pietro Cavallini,
un dels principals protagonistes de la renovació pictòrica
romana de finals del segle XIII per assolir la superació de
la figurativisme bizantí. L’autor corona la Mare de Déu
amb una peça règia. La Mare i el Fill dominen com a veritables sobirans, que mostren la plenitud de la reialesa divina, mentre al seu voltant els cors angèlics canten la glòria.
El motiu serà reprès poc després, cap a 1328, per Giotto
di Bondone, o simplement Giotto, possiblement amb la
cooperació de Taddeo Gaddi, en una ciutat rival de Siena,
Florència. Giotto plasma l’escena en el Políptic Baroncelli,
una pintura al tremp i or ubicada a la capella Baroncelli de
la basílica de Santa Croce de Florència, Itàlia.

Mare de Déu de la Llet, procedent de l’església parroquial de Montblanquet, Lleida, segona meitat s. XIII. Fons del Museu Diocesà
de Tarragona, núm. inventari 1634 MDT

Retornant a Siena i dins la mateixa escola artística de Torriti, el 1315, el pintor Simone Martini (1284-1344), el
més reputat mestre en el domini del color, gestà la «Maestà» per a l’Ajuntament de Siena, obra pintada al fresc.
Aquí Maria, asseguda al tron, apareix amb l’infant Jesús
sobre el braç esquerre. La Mare duu la doble corona de
l’halo amb els estels i la règia.
Mentre a Siena Jesucrist coronava la Mare al XIII, molt més
a prop de casa nostra, aparegué com una innovació iconogràfica la Mare de Déu de la Llet.4 En aquesta tipologia la
Mare està asseguda i el Fill que té sobre la falda mama. En
aquest model la Verge també és representada coronada, com
per exemple la d’alabastre del monestir de l’Estany, al Moianès, datada en aquella centúria; o –amb crestes trifoliades– la procedent de l’església parroquial de Montblanquet,
a l’Urgell, pertanyent a l’Escola Lleidatana de la segona meitat d’aquest segle i custodiada al Museu Diocesà tarragoní.

Mare de Déu amb l’Infant, procedent de
l’església de Vilafortuny, s. XIV. Fons del
Museu Diocesà de Tarragona, núm. inventari 1000 MDT

Les Mares de Déu entronitzades, enteses com setial del
seu fill Jesús, igual que en la «Maestà» de l’Ajuntament de
Siena, també havien estat freqüents en l’art romànic a tota
la península i, amb canvis en la posició de l’Infant, per4

Martí, Josep (1992): «Mare de Déu de l’Hospitalet, dita també
de la Llet», dins Martí, Josep et alii (1992). Pallium, Tarragona,
Catedral de Tarragona, Diputació de Tarragona, p. 89.

Mare de Déu amb l’Infant coronant-la,
procedent de la parròquia de Sant Miquel
de Forès, 1324. Fons del Museu Diocesà de
Tarragona, núm. inventari 2990 MDT
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duraren fins a ben entrat el gòtic.5 Al Camp de Tarragona
trobem exemples en què la Mare de Déu en talla de fusta
apareix coronada, com la de l’església de Vilafortuny, datada al XIV i conservada al Museu Diocesà de Tarragona.
La corona és realitzada amb el mateix material. Del darrer
terç d’aquella centúria tenim la Mare de Déu de l’església
parroquial de Santa Maria a Vilaplana, al Baix Camp, amb
una corona de florons trilobulats, també en fusta.
En els anys centrals del XIV, veiem un altre esquema: Maria, dempeus, sosté l’Infant a la banda esquerra.6 La Verge
realitzada en pedra també apareix coronada. En aquesta
línia, l’escultor Guillem Seguer de Montblanc –qui arribà a mestre major de la seu de Lleida– repeteix aquesta
tipologia mariana i confecciona marededéus per a diverses
parròquies tarragonines i lleidatanes. Ella vesteix una túnica i duu un ampli mantell sobre les espatlles que li cau
des del cap, on es subjecta mitjançant la peça que analitzem, la corona. Les imatges conservades o desaparegudes
de la Mare de Déu del Truc de Vinaixa, Nalec, Vallbona
de les Monges, el Vilet, Castelldans, Lleida, les Avellanes,
Vilagrassa o el Museu Metropolità de Nova York palesen
la freqüència d’aquesta fórmula. A la capella del gremi dels
Sastres de la catedral de Tarragona, el retaule –pagat a Aloy
de Montbrai el 1368– és presidit per la Mare, dempeus i
també coronada, amb el Nen, alhora que hi figura una
escena amb la coronació dins l’advocació de l’Assumpció,
tema d’aquesta obra escultòrica. Altres exemples coronats
dipositats al Museu Diocesà de Tarragona són la Verge de
la parròquia de Blancafort, a la Conca de Barberà, del tercer quart del XIV en pedra calcària; o la procedent de la
capella del Roser de Valls, al carrer de la Cort, del mateix
període i en alabastre.

Mare de Déu del Truc, de Vinaixa, mitjans
s. XIV. Fons del Museu Diocesà de Tarragona, núm. inventari 1953 MDT

Mare de Déu del retaule de capella del gremi dels Sastres de la catedral de Tarragona,
cap a 1368. Fotografia facilitada pel Museu
Diocesà de Tarragona

En el mateix XIV localitzem una altra tipologia mariana
en què la corona té una importància excepcional. El tret
singular rau en el fet que l’Infant corona la Mare, un gest
filial inequívoc els fonaments del qual es troben en un dels
exemples que recull el predicador cistercenc anglès Cesa5

Liaño, Emma (1992), dins Martí, Josep et alii, op. cit., p. 91.

6

Seguim per a aquest aspecte: Español, Francesca (20022003). «Les imatges marianes: prototips, rèpliques i devoció»,
dins Lambard: Estudis d’art medieval, 15, Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans, Amics de l’Art Romànic, pp. 87-110.
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Mare de Déu del retaule major de la catedral de Tarragona, 1426-1434. Fotografia
facilitada pel Museu Diocesà de Tarragona
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ri de Heisterbach († 1240) als “Dialogus Miraculorum”,
emprats per a la predicació i per a la lectura pietosa.7 Els
primers testimonis iconogràfics datables corresponen a
1310-1320 a Nuremberg, Alemanya, i també a la imatge
de la Mare de Déu de la Serra, la primera registrada a Catalunya amb aquesta morfologia. Probablement, el ressò
popular d’aquest santuari afavorí l’aparició de les primeres
rèpliques al cap de molt poc.
En el decurs de la centúria, la Mare de Déu coronada pel
Nen es reitera fins a nou cops en l’àmbit català, ultrapassant a bastament l’àrea d’influència d’aquest santuari. Si
els exemplars originaris de la parròquia de Sant Miquel de
Forès, a la Conca de Barberà, i potser de Conesa, són duplicats venerats en indrets propers, els restants confirmen
la consolidació de la tipologia a Catalunya i l’ús regular
per uns escultors que haurien conegut i apreciat les qualitats plàstiques del model, en la mateixa mesura en què els
fidels en ponderaven el valor devocional. Així en trobem
al Museu de Solsona, al de Lleida, al Frederic Marès de
Barcelona, a Boixadors, Camarasa, Monistrol de Montserrat o Vilajoan. També coincideix cronològicament la
figura que presideix el mainell de la porta dels Apòstols
de la basílica de Santa Maria de Morella, als Ports –vila i
comarca amb un notable intercanvi econòmic i cultural
amb la Tarragona medieval–, o amb peces de Portugal que
els estudiosos vinculen amb mestre Pero, molt prolífic en
el primer terç del XIV.
En aquest mateix segle a la ciutat de Tarragona localitzem altres mostres del tema d’anàlisi, com a la catedral
en l’actual capella del Baptisteri, antigament dedicada a
Santa Úrsula i les Onze mil Verges. Construïda entre 1340
i 1344, a les claus de volta existeixen efígies dintre de medallons, entre elles la de la Mare de Déu coronada.

Retaule de la Mare de Déu amb l’Infant,
procedent de l’església parroquial de Santa
Maria, la Secuita, cap a 1425-1440. Fons
del Museu Diocesà de Tarragona, núm.
inventari 854 MDT

Escena de la coronació de la Mare per part
de Jesucrist de l’antic retaule de Santes
Creus, avui ubicat en una de les capelles
dels Cardona ara sota l’advocació de
Montserrat dins la catedral de Tarragona,
principis s. XV. Fons del Museu Diocesà de
Tarragona, núm. inventari 0273 MDT

L’atribut majestàtic es confirmarà en les peces artístiques
de la centúria següent, per exemple en la Verge dempeus
amb l’Infant del primitiu retaule en fusta de l’església del
monestir de Santes Creus on duu una alta corona reial
cenyida al front, decorada amb pedreria i perles, datable
7

Ibidem; i també Càmara, Hèctor (2010): La Mare de Déu en
el Flos Sanctorum Romançat (1494), Alacant, Publicacions de la
Universitat d’Alcant, p. 75.
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a principis del XV; en la coronació de la Mare per part de Jesucrist del mateix retaule, avui
ubicat en una de les capelles dels Cardona ara sota l’advocació de Montserrat dins la catedral
de Tarragona, en el qual intervingueren Pere Serra, Guerau Gener i Lluís Borrassà entre 1403 i
1411; en el retaule pintat procedent de l’església parroquial de Santa Maria de La Secuita –de
1425/1440–, en què la Verge llueix una magnífica peça i alhora el primitiu halo o aurèola divina; o en el retaule d’alabastre de l’altar major de la catedral tarragonina, obra de l’escultor Pere
Johan, esculpit entre 1426 i 1434 tant en la imatge dempeus de la Verge amb el Nen com en un
dels relleus disposats al voltant dedicat a la coronació.8
La coronació en la teatralitat medieval
La teatralitat medieval, molt vinculada a la festa, és una altra de les fonts per rastrejar el caràcter
coronat de la Mare de Déu. A la Tarragona de 1388 tenim coneixement de la representació de la
festa de l’Assumpció de madona Santa Maria, com detalla el “Llibre d’Actes del Consell”9, que
s’escenificà a la plaça del Corral, actual de la Font.10
Aquesta representació ha estat profundament estudiada per Francesc Massip, qui a partir de
l’anàlisi del text conservat detalla el passatge de la coronació de Maria en els versos 541-597,
folis 23v-24, del manuscrit.11 És el cim de la peça. Maria, totalment glorificada per la seva Assumpció en cos i ànima al cel, és reina per ser Mare de Déu, el rei messiànic. Recentment Emma
Zahonero i Jesús Mendiola han considerat que la capella dels Sastres de la catedral també hauria
acollit una representació de l’Assumpció de menor entitat que la pormenoritzada per Massip.12
L’exemple viu que permet comprovar la dimensió i popularitat que arribà a adquirir aquesta celebració i la corresponent representació del drama assumpcionista és el Misteri o Festa d’Elx, que
encara es representa en dues jornades cada 14 i 15 d’agost en aquesta localitat del País Valencià.13
La Festa d’Elx és, en realitat, una corol·lari de la litúrgia, l’afegitó que acompanya la celebració de
les Vespres, en què els himnes i les antífones són part de l’ofici, i no al contrari. Per això les consuetes o llibres de representació indiquen que la Festa se celebra després de les Vespres.
8

A bastament estesa, podeu accedir a una suggerent tria d’altres imatges de la coronació dels segles XV al XIX
en altres territoris a: www.cassiciaco.it/navigazione/iconografia/tematiche/vergine/19_incoronazione.html
[en línia consultat el 8-2-2019]

9

AHCT. Llibre d’Actes del Consell, 1388, f. 7v-8r.

10 AHCT. Llibre de Claveria, 1388, f. 31v.
11 Podeu llegir Massip, Francesc (1984). Teatre religiós medieval als Països Catalans, Barcelona, Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona, pp. 92-117.
12 Zahonero, Emma; Mendiola, Jesús (2016-2017). «El retablo de la capilla de santa María de los sastres de
la catedral de Tarragona: nuevos datos tras su restauración», dins Butlletí Arqueològic, V, 38-39, Tarragona,
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, pp. 153-169.
13 Per a Elx, el treball citat de Massip, el màxim especialista en el Misteri, pot complementar-se amb una altra
obra seva: (2007). Història del teatre català, 1. Dels orígens a 1800, Tarragona, Arola, pp. 174-176. Així
mateix, són il·lustratius: D.A. (1987). Elche. Fiesta y Misterio, Madrid, El Público, Centro de Documentación
Teatral; D.A. (1989). La Festa d’Elx, Elx, Patronat Nacional del Misteri d’Elx; D.A. (1995). El Cel en la Festa,
Alacant, Diputació Provincial d’Alacant; Sánchez, María Ángeles (1994). La Festa d’Elx. La historia mejor
contada, Madrid, Patronat Nacional del Misteri d’Elx, Diputació d’Alacant.
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En el text trobem l’aparició de versos en llatí, hereus de les antífones referenciades més amunt,
que emergeixen a continuació de l’anomenat ternari, quan els apòstols canten des del cadafal
els textos dedicats a la Mare de Déu: «Salve regina, princesa, / mater regis angelorum». Per tant,
reapareix el caràcter reial de Maria.
Paral·lelament, l’extraordinari i únic joc de màquines aèries conservat a Elx permet veure com la
Trinitat, disposada en un tron triple, corona la Mare de Déu Assumpta que puja amb l’Araceli.
El joc d’aparells escènics lliga l’espai de la terra i el Cel en aquesta escena de la coronació, enmig
de la joia general. És l’instant simbòlic que apropa i fon ambdós mons. El Pare Etern –representat per un eclesiàstic i amb dos xiquets als costats tot figurant la Santíssima Trinitat en la
màquina dita així o bé Coronació– deixa reposar suaument la corona imperial daurada, nugada
a un cordó de seda, sobre el cap de l’escultura de la Mare, situada sobre l’artefacte denominat
Araceli i embolcallada de l’oripell o pluja d’or. Aquest marcat caire semiòtic romandrà durant
segles en la figura de la Mare de Déu coronada.
La corona d’orfebre
Caldrà esperar al segle XVI, en el marc de la Contrareforma que pivota al voltant de 1546/63,
quan a Occident els frares caputxins, com a culminació de les seves missions evangelitzadores,
recolliran joies com a símbol de conversió i despreniment. Les fondran i confeccionaran una
corona per a la Mare de Déu. No hem de perdre de vista que és en aquest moment quan la
promulgació definitiva de la doctrina del purgatori pel concili de Trento derivà en l’augment per
la preocupació per la mort, i consegüentment en el nombre de misses post mortem, de cerimònies funeràries, en la deixa de llegats per a beneficis i causes pies a canvi de misses perpètues en
sufragi de l’ànima del fundador o familiars seus, i les processons de la Sang, o passionístiques.
El promotor de les coronacions fou el pare italià Girolamo Paolucci de’Calboli da Forli (15521620), framenor caputxí.14 La seva obra, nascuda d’una fervent dedicació a Maria, destaca per
l’empremta purament popular. La iniciativa formà part de l’acció pastoral del període posttridentí, caracteritzada per una intensa predicació entre les masses populars. Solia acabar-la
convidant la gent a desprendre’s de les joies. Amb elles es confeccionava la corona imposada a
una imatge de la Mare en una celebració solemne, el darrer dia de la missió. El XVI fou també
el de l’arribada de l’orde dels caputxins a la ciutat de Tarragona amb la construcció del convent
a la part baixa fora muralles. I d’aquest moment històric és una pintura a l’oli amb la coronació
de la Mare de Déu, atribuïda al pintor genovès Luca Cambiaso i anterior a 1585, ubicada al
mur esquerre en el primer altar lateral del costat de l’evangeli dins la capella del Santíssim de la
catedral tarragonina.
Dins el mateix orde de framenors caputxins, es crearia la «Pia Opera dell’Incoronaziene» que
esdevingué universal. Així, un dels fidels que s’havia sentit commogut per la predicació de fra
Paolucci, el comte de Borgonovo, Alexandre Sforza Pallavicino, disposà en el testament de 1636
14 En aquest apartat seguim Dainotti, Vincenzo (2008). «Cenni storici sulleincoronazioni delle immagini
mariane», dins http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/59/2008-10/10-156/
incoronazioni%20mariane1.pdf [en línia consultat el 8-2-2019]
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que una considerable quantitat de diners anés destinada al Capítol de Sant Pere del Vaticà per
coronar les imatges de Maria més venerades en el món.
La coronació canònica
En el XVII, el ritus iniciat pels caputxins esdevindria coronació canònica dins la litúrgia catòlica
en ser conformat per a les imatges que eren coronades en nom del Capítol Vaticà. El 1620 Santa
Maria la Major de Roma, referenciada més amunt, per part del papa Clement VIII, i, gràcies
als propòsits d’un caputxí, fra Fedele da S. Germano († 1623), la negreta Madonna di Oropa,
la Mare de Déu d’Oropa –en el Piamont italià–, foren les primeres imatges coronades canònicament. La Madonna de la Febbre del Vaticà ho fou el 1631.
Entre altres coronacions realitzades personalment pels Suprems Pontífexs esmentem la de Santa
Maria del Popolo a la catedral de Cesena el 1782 per Pius VI; la de la Mare de Déu a la catedral
de Spoleto el 1800 per Pius VII, qui repetiria amb la Verge de Loreto el 1801 i amb la Mare de
Déu de la Misericòrdia a Savona el 1815. De fet, fins al XIX les coronacions acordades canònicament se centraren fonamentalment a Itàlia, i només a Roma hi ha més de 300. Però el ritual
específic de la coronació no va passar a formar part dels llibres litúrgics romans.
El canvi de l’halo d’estels per la corona majestàtica fou adoptat per la iconografia popular de
la Setmana Santa a la ciutat de Sevilla, en terres hispanes, a finals del segle XVIII. La històrica
germandat del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso encarregà una corona, arribada fins als nostres dies, a l’argenter Juan Ruíz, el 1798 per a la que seria la seva Verge
titular, coetània i atribuïda al prestigiós imatger Juan de Astorga.15 Entre aquest fet, lligat a una
confraria senyora que ha marcat diversos cànons estètics durant la història no sols a la capital
andalusa sinó també fora d’ella, i els anys 1885-1886, s’estengué la corona com a icona de les
Doloroses sevillanes. En aquest sentit, les il·lustracions de M. Grima datades en aquest bienni
permeten comprovar l’àmplia difusió del tret documentat inicialment en la Mare de Déu del
temple del Gran Poder.16
Pel que fa a les coronacions canòniques en terres hispanes, haurem d’esperar a 1881 quan la
catalana Mare de Déu de Montserrat fou la primera a rebre-la –tot i que ja comptava amb la
peça d’orfebreria dècades abans17–, mentre que la Mare de Déu de Lluc, Mallorca, esdevingué
la pionera a les Illes Balears el 1884.
La inclusió del ritu de la coronació canònica al Pontifical romà no arribà fins a 1897. Aquest fet
contribuí perquè s’estengués a tot el món catòlic per a les imatges de gran devoció. D’aquesta manera, tornant a l’Estat espanyol, a Andalusia la sevillana Virgen de los Reyes –patrona d’Hispalis–
15 Manuel J. Gómez i Jorge Jiménez (1990). Semana Santa. Fiesta Mayor de Sevilla, Sevilla, Alfar, p. 283;
Gutiérrez, César (2004). «Juan Ruíz, autor de la corona de la Virgen», dins Revista de Estudios Locales, 13,
Lora del Río, Ayuntamiento de Lora del Río, pp. 82-85.
16 (2000). Las cofradías de Sevilla en cromo-litografías, Sevilla, Ayuntamiento de Sevila.
17 Laplana, Josep de C. (1995). Nigra sum: iconografia de Santa Maria de Montserrat, Barcelona, Publicacions
de l´Abadia de Montserrat, p. 33.
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(Dalt a l’esquerra)
Coronació canònica de l’Esperanza Macarena de Sevilla, 1964.
Foto: Archidiócesis de Sevilla
(Dalt a la dreta)
Misteri de La Pietat, del gremi de Pagesos de Tarragona, datat
al segle XVI, amb la Mare de Déu amb la corona d’estels.
Foto: Pallejà, Daniel. setmanasantatgn.blogspot.com
(Esquerra)
Coronació canònica de l’Esperanza de Triana, 1984.
Foto: ABC

fou coronada el 1904 i la malaguenya Maria Auxiliadora el 1907. La primera Mare de Déu tarragonina coronada canònicament fou la de la Candela de Valls el 2 de febrer de 1911 per les Festes
Decennals i, pocs mesos després, el 9 de juliol del mateix any ho fou la del Claustre de Tarragona.
Això no obstant, les coronacions canòniques amb rang pontifici per a les imatges de les doloroses de la Setmana Santa encara hauran d’esperar dècades. En aquest sentit, Sevilla ho féu a partir
de 1954.18 Entre aquesta data i el 1984 es coronaren les tres úniques imatges que compten amb
l’esmentat rang en aquella ciutat: la Verge de l’Amargura (1954), l’Esperanza Macarena (1964)
i l’Esperanza de Triana (1984), que comparteixen història centenària i fervor massiu.
Aquestes reflexions sobre la coronació de Maria en la seva Soledat no són més que una simple
aproximació a qüestions que mereixen l’atenció d’especialistes que hi puguin aprofundir.
Jordi Bertran Luengo
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

18 Pasión en Sevilla (2016). «Historia de las coronaciones en Sevilla (I)», https://sevilla.abc.es/pasionensevilla/
actualidad/noticias/historia-de-las-coronaciones-en-sevilla-i-98935-1474379299.html [en línia consultat el
8-2-2019]
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Detureu-vos I VEGEU
DETUREU-VOS I VEGEU
Les laudes del Dissabte Sant, en l’antic ofici diví (l’anterior a 1971, data en què es va aprovar
l’actual litúrgia de les hores), posava en els llavis dels fidels l’antífona següent: “Tots vosaltres,
vianants, detureu-vos i vegeu si hi ha cap dolor semblant al dolor que em turmenta” (encara
avui dia la trobem en l’ofici monàstic). De fet, el text que es cantava no era en català, sinó en
llatí: “O vos omnes, qui transitis per viam, atténdite et vidéte, si est dolor sicut dolor meus.”
Molts compositors, d’èpoques ben diferents, hi han posat música de manera sublim. Penso (i
us animo a buscar-ho per la xarxa) en l’«O vos omnes» de Pau Casals o el de Tomás Luis de
Victoria, per posar-ne dos exemples.
Us proposo algunes reflexions, doncs, a partir del text d’aquesta antífona, que durant molts
segles ha format part de la litúrgia, de la pregària de l’Església durant la Setmana Santa.
Algú parla
Comencem per una pregunta molt simple: Qui s’adreça a tots els qui passen pel camí?
L’antífona prové del llibre de les Lamentacions, atribuït per la Bíblia grega al profeta Jeremies,
però que, avui dia, està situat entre els altres textos lírics, com el llibre dels Salms o el Càntic
dels Càntics. De fet, es tracta d’un recull de cinc poemes amb el rerefons del setge i la caiguda
de Jerusalem, i la posterior deportació a Babilònia, l’any 587 aC (uns fets narrats a Reis 2425). Els autors dels poemes, amb els recursos literaris de les complantes fúnebres, descriuen,
tant des del punt de vista personal com comunitari, el ressò del que ha passat i les ferides que
s’han obert. Tinguem present que el poble va viure la caiguda de Jerusalem i l’annexió de Judà
a l’imperi babilònic no només com un desastre polític, una desfeta nacional, sinó també com
un desastre religiós.
El text d’on prové la nostra antífona, doncs, es troba en boca del poble jueu, derrotat i dispers,
personificat en la ciutat de Jerusalem, que parla en primera persona: “Als qui passeu pel camí, a
tots us és ben igual! Mireu-ho bé i veureu si hi ha un dolor com aquest: el dolor amb què ell em
turmenta, amb què el Senyor m’afligeix ara que s’indigna” (Lamentacions 1,12).
Els primers deixebles de Jesús, quan anaven a la sinagoga i escoltaven aquest text, no podien
deixar de pensar en la seva pròpia experiència: el seu mestre, Jesús de Natzaret, havia mort de
la manera més ignominiosa possible (a la creu, com un lladre qualsevol) i ells mateixos s’havien
dispersat (només uns pocs van acompanyar Jesús fins al peu de la creu i després el van sepultar;
imagineu-vos el dolor de la seva mare). La derrota i la humiliació del poble jueu eren també la
seva derrota i el seu anorreament. Ells van tenir aquest text en els seus llavis i en el seu cor: ells
també el van dir.
I quan l’Església l’incorpora a la seva pregària ritual, ella mateixa se’l posa als llavis. És la comunitat cristiana reunida per a l’oració qui, el matí del Dissabte Sant, diu: “Tots vosaltres, vianants,
detureu-vos”, i ho fa asseguda al costat del sepulcre de Jesús, mort a la creu a primera hora de la
tarda del dia abans: “Detureu-vos i vegeu si hi ha cap dolor semblant al dolor que em turmenta.”
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De fet, podem fer un pas més i pensar que, encara avui, quan una comunitat monàstica canta
aquesta antífona en el seu ofici, fa que tota l’Església la canti.
De quin dolor parla?
En el llibre de les Lamentacions hem vist que es partia d’un dolor molt clar: el causat per la caiguda
de Jerusalem i la deportació a Babilònia del poble jueu. I dèiem que, d’aquesta experiència dolorosa, en van fer una vivència profunda no només des del punt de vista polític sinó sobretot religiós.
Els autors (o l’autor) del text bíblic es feien moltes preguntes, i totes anaven per aquest cantó.
On era el Déu fidel, el Déu d’Abraham i de Jacob? No ens havien dit que aquest Déu totpoderós
havia de defensar el seu poble davant els exèrcits i els déus estrangers, tal com ho havia fet en
temps antics? I això enfonsa el poble en una crisi de fe. Aquest és el dolor: quan contemplaven
la ciutat de Jerusalem destruïda i els conciutadans dispersos, no només hi veien el resultat d’un
setge i d’una derrota militar sinó l’abandó de Déu; com si aquell Déu que els havia promès fidelitat hagués estat el primer de fugir i deixar-los sols davant l’enemic. Potser aquest pensament és
el que els fa més mal: “Desperteu-vos, per què dormiu, Senyor? Desvetlleu-vos, no ens deixeu
per sempre. Per què ens amagueu la vostra mirada, i oblideu el dolor que ens oprimeix? Estem
prostrats a la pols, tot el cos estès per terra” (Salm 43,24-26).
Però no es queden en el xoc emocional: de la reflexió sobre el mal que pateix l’autor transita cap
a la pregunta pel mal que ha estat provocat. No és que Déu hagi deixat de ser fidel, no és que
els hagi oblidat o abandonat, són ells els qui han pecat, són ells els que s’hi han girat d’esquena;
Déu no s’ha desentès del seu poble: els corregeix, a cada moment de la història, les seves infidelitats. I en el cor de tot això, el perdó: de la mateixa manera que Déu els allibera del mal que
han fet, també els allibera del mal que pateixen.
També els primers deixebles de Jesús sofriren un xoc dolorós en veure la mort en creu del seu
mestre. Recordeu el diàleg dels deixebles d’Emmaús. Quan Jesús ressuscitat es posa a caminar amb
ells, són incapaços de reconèixer-lo, i quan els demana de què parlen, li contesten: “El cas de Jesús
de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i de tot el poble; els nostres
grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè el condemnessin a mort, i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Però ara ja som al tercer dia des
que han passat aquestes coses!” (Lluc 24,19-21). Aquestes paraules reflecteixen una gran decepció;
al cap de tres dies, la mort ja es considerava definitiva. Per molt que diguessin (“És cert que algunes
dones del nostre grup ens han esverat: han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el seu
cos”, 24,22-23), allò s’havia acabat. Els seus cors i els seus enteniments “feixucs” només s’obriran
a l’esperança quan, posats a taula, aquell foraster prengui el pa, digui la benedicció, el parteixi i els
el doni: “Llavors se’ls obriren els ulls i el van reconèixer” (24,31).
Faran per ell un dol
L’Església, el Dissabte Sant, s’asseu al costat del sepulcre del Senyor. Ho fa des del dolor: “Faran
per ell un dol com per la mort d’un fill únic, perquè el Senyor fou mort sense culpa” (Laudes
del Dissabte Sant, antífona 1); al cap i a la fi, venim del Divendres Sant, de la mort de Crist.
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Però el repòs de Crist en el sepulcre, que l’Església vetlla, amorosa, no és una quietud estèril.
Té a veure amb el repòs del Creador, al setè dia: “Només aquell que ha entrat ara al seu lloc de
repòs ja descansa de tota l’obra que va fer, com Déu també descansa de la seva” (Hebreus 4,10).
Aquest és el repòs promès al poble jueu (i que no va atènyer per la seva desobediència: “No
entraran al meu lloc de repòs”, cf. He 4; salm 94); aquest és el repòs del setè dia, al final dels
temps, per a tots els creients.
“Reposo i dormo en pau” (Ofici de lectura, antífona 1); “El meu cos reposa confiat” (Ofici de lectura, antífona 2). El cos de Crist reposa, però reposa en l’esperança: unida a la mort, hi ha la certesa
d’una victòria que l’Església no pot esperar a proclamar: “Jo, que era mort, ara visc per sempre
més i tinc les claus de la mort i del seu reialme” (Laudes, antífona 3). I, encara: “Crist es féu per
nosaltres obedient fins a la mort i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit aquell
nom que està per damunt de tot altre nom” (aclamació després de la lectura breu, Filipencs 2,8-9).
Entrar en el repòs pressuposa una activitat i un treball de la fe i de l’obediència per poder trobar
la vida en la Terra promesa.
Qui són els vianants
Tornem a la nostra antífona “O vos omnes”: “Tots vosaltres, vianants, detureu-vos i vegeu si hi
ha cap dolor semblant al dolor que em turmenta.” I ara toca parlar dels vianants!
Evidentment, són els que passen pel camí; són els qui, de camí, passen per un lloc, es troben amb
altres vianants, s’aturen en una ciutat… I allò que veuen pot ser que els agradi i meravelli, o pot
ser que els causi tristesa, decepció, contrarietat o, per què no, sentiments de solidaritat, d’empatia.
L’autor del text de les Lamentacions contempla la ciutat de Jerusalem destruïda i la imagina
com una persona que crida tots aquells que passin pel camí i la vegin a sumar-se al seu dolor.
Els primers deixebles de Jesús (recordeu els d’Emmaús) accepten la companyia d’aquells que
es troben pel camí disposats a solidaritzar-se amb el seu dolor: “¿No és veritat que el nostre cor
s’abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí?” (Lluc 24,32).
L’Església, que el Dissabte Sant vetlla el repòs del seu Senyor en el sepulcre, crida aquells que
passen pel camí: “Detureu-vos i vegeu si hi ha cap dolor semblant al dolor que em turmenta.”
Els vianants no són uns personatges secundaris en aquesta antífona. Són molt importants, precisament perquè tenen la llibertat de fer cas o no de la crida que fa aquell que sofreix.
Els qui es deturen
M’atreveixo a fer un pas més. Jerusalem, els primers deixebles de Jesús, l’Església, el dolor per la
derrota, per l’anorreament, per la mort del mestre, del Senyor, el crit d’auxili: “Hi ha un dolor
semblant al dolor que em turmenta?” La interpretació que n’hem fet és força clara, no? És clar
que remou els sentiments d’aquells que contemplen les diferents escenes (qui no és capaç de
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commoure’s i solidaritzar-se especialment amb el dolor més íntim d’algú?). Però, si aprofundim
en la identitat dels vianants, podem anar més enllà.
Hi ha un fragment de l’evangeli de Lluc que ens hi pot ajudar. Us en faig memòria: “Un home
baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d’uns bandolers, que el despullaren, l’apallissaren i se n’anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava per aquell camí un sacerdot; quan
el veié, passà de llarg per l’altra banda. Igualment un levita arribà en aquell lloc; veié l’home i
passà de llarg per l’altra banda. Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d’ell, el veié
i se’n compadí. S’hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; després el pujà a
la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l’hostal i se’n va ocupar. L’endemà va treure’s dos denaris
i els va donar a l’hostaler dient-li: –Ocupa’t d’ell i, quan jo torni a passar, et pagaré les despeses
que facis de més” (Lluc 10,30-35).
La paràbola del bon samarità se centra en el punt de vista dels vianants, precisament. I mira de
respondre una pregunta: quan la Llei de Déu ens diu que hem d’estimar els altres com a nosaltres mateixos, qui són aquests altres que hem d’estimar? (cf. Lluc 10,27-29). El punt de partida
és l’home apallissat i deixat, mig mort, al camí. Els protagonistes de la paràbola són els qui passen pel camí: tres persones que, totes tres, veuen el dolor d’aquell home apallissat i abandonat.
Jesús, quan narra la paràbola, ho diu ben clar de tots tres: el van veure.
Però només un d’ells se’n va compadir de debò i el va atendre. És el mateix que fa Déu amb els
israelites a Egipte: “He vist l’opressió del meu poble a Egipte i he sentit com clama per culpa
dels seus explotadors. Conec els seus sofriments; per això he baixat a alliberar-lo del poder dels
egipcis i fer-lo pujar des d’Egipte cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel”
(Èxode 2,7-8). En la paràbola, el sacerdot i el levita veuen l’home. Potser el prenen per mort, i
eviten de contraure impuresa ritual pel fet de tocar un cadàver. Ja hi podem posar tots els matisos que vulguem: la qüestió és que tots dos consideren que hi ha alguna cosa més important que
el dolor d’aquell home abandonat. Del tercer vianant, només sabem que anava de viatge i que
era samarità (tradicionalment enemistats amb els jueus), es va deturar i va veure que no hi havia
res semblant a aquell dolor, “i se’n compadí” (Lluc 10,33). No només va veure el dolor, sinó
que es va deturar, s’hi va implicar, perquè hi va veure Déu. “Tot allò que fèieu a un d’aquests
germans meus més petits, a mi m’ho fèieu” (Mateu 25,40).
Confesso que, en aproximar-me a l’antífona «O vos omnes», tenia al pensament el pas de la
Mare de Déu de la Soledat pels carrers de la Part Alta. En aquest cas, el dolor no es troba al
mig del camí, sinó que, parafrasejant les paraules de Salvador Espriu, és un seguici del dolor
caminat; o, fent servir la idea de la nostra antífona, no només s’adreça als qui passen pel camí
sinó sobretot als qui contemplen el seu pas.
De fet, s’adreça a nosaltres. Els qui passen pel camí som tots nosaltres: els homes i les dones que
fem via per un espai i un temps concrets. Podem ser familiars o bé forasters entre nosaltres: som
vianants, éssers que cerquem sempre l’estabilitat del benestar i no ens acabem d’adonar que fem
via per la precarietat d’allò fugisser. I amb nosaltres viatgen els nostres dolors que reclamen, dels
altres, una mica d’atenció. Però n’hi ha que el seu dolor no és comparable a cap dels nostres; a
Mateu 25,35-36, Jesús ens en parla: els qui tenen fam i set, els forasters, els que van despullats, els
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malalts, els presos. És a dir, els qui no tenen el necessari per viure: ni menjar, ni una feina ni un
habitatge; els malalts; els immigrants; els presos. I encara podríem afegir-hi les dones víctimes de
la violència masclista, els homes i les dones que són menystinguts i perseguits per la seva sexualitat, els qui cauen en la teranyina de les addiccions, els menors que són víctimes d’abusos sexuals
i de poder, i tants d’altres. Aquells que es troben, d’una manera o altra, al marge de la societat,
com aquell home apallissat en el camí. Aquests clamen als quatre vents: “Tots vosaltres, vianants,
detureu-vos i vegeu si hi ha cap dolor semblant al dolor que em turmenta.” I l’Evangeli no només
ens demana que ens hi deturem, sinó que els portem a l’hostal on els curin les ferides, que ens hi
impliquem sense condicions. Jesús no diu: “era foraster i em vau acollir, perquè tenia els papers en
regla.” Jesús no hi posa condicions, perquè el tracte misericordiós no coneix fronteres: “Era foraster i em vau acollir; era a la presó i vinguéreu a veure’m; tenia fam i em donàreu de menjar […]
Tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu.” Com diu la carta als
hebreus: “Recordeu-vos dels presos com si fóssiu presos amb ells; recordeu-vos igualment dels qui
són maltractats, pensant que també vosaltres teniu un cos” (13,3).
L’endemà del Dissabte
Podria acabar aquest article aquí, però tot plegat quedaria com una crida voluntarista a la solidaritat. D’acord, no apartem la mirada del dolor d’aquells que més pateixen i ens hi impliquem;
però per què? Només perquè som bones persones, empàtiques, solidàries, que no és poc? No.
Tornem al Dissabte Sant.
Quan la imatge de la Mare de Déu de la Soledat enfila els carrers de la Part Alta cap a la Catedral, és l’hora de les vespres. Durant tot el dia, l’Església ha estat vetllant el repòs del seu Senyor
al sepulcre. És el repòs del setè dia, un cop acabada l’obra de la creació. I ara en la pregària del
capvespre, sabem que no ens podem quedar en la contemplació del dolor; en la mort, hi ha la
certesa d’allò que està a punt d’esdevenir: la irrupció d’una nova creació. A les vespres del Dissabte Sant, l’Església canta: “Oh mort, jo seré la teva mort; país dels morts, jo seré el teu fibló”
(ant. 1); «Ara el Fill de l’home és glorificat, i Déu és glorificat en ell; Déu el glorificarà ben aviat”
(ant. al càntic de Maria).
“Crist va morir purament per amor; va morir d’amor humà i diví; és més, la seva mort va ser
l’acte suprem d’aquest amor, i l’amor és allò que hi ha de més vital” (Hans Urs von Balthasar,
Meditaciones sobre el Credo apostólico, Salamanca: Sígueme 1991, 50). I aquest amor suprem és
la mirada entranyablement compassiva de Déu sobre el nostre dolor: “Hi ha cap dolor més gran
que el nostre?” És per això que tenim posada en Déu la fe i l’esperança. És per això que se’ns
crida a no passar de llarg davant el dolor dels altres. Perquè en el cor d’aquest dolor, com en el
cor de la mort, hi nia la certesa de la Pasqua, de la nova vida que sorgeix de Jesucrist, “obedient
fins a la mort i una mort de creu”, exalçat per Déu per sobre de tot. És en Ell que el nostre cor
troba el repòs que tant anhela, la cura per tots els dolors que ens afligeixen, el repòs de la Pasqua,
del diumenge (l’endemà del repòs del dissabte) sense posta.
Jordi Guàrdia-Romeu
Teòleg, especialitzat en litúrgia, i director de cants a la Catedral de Tarragona
Membre del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona
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El do DE LA PAU
Què és el més important de la nostra vida? L’amor a Déu, la pau i la salut. La pau no es troba
sense problemes; tot al contrari, hi ha situacions difícils i molt tristes. Tot l’univers beu de la
mateixa font, conté el nostre passat, el nostre present i el nostre futur.
Estimades confrares, si entenem aquests sentiments, la Mare de Déu de la Soledat ens ajudarà
amb les nostres oracions i ens motivarà a entendre que la pau és un do que Déu envia a tot el
món; hem de treballar aquest “preuat do”, compartir la soledat, escoltar i consolar a qui pateix,
ajudar el pròxim mancat de pau, transmetre l’amor amb humilitat. Hi ha tanta soledat en general; el món tan preciós que Déu creà està molt eixelebrat.
Demaneu a l’estimada Mare que protegeixi tots els homes i dones que treballen pel bé de la
humanitat.
Vós, Mare de Déu de Soledat, en sabeu molt dels cors endurits per manca d’amor i pau.
Que la Quaresma siguin dies de reflexió, que ens motivin en el sofriment de Jesucrist per
redimir-nos a tots. Que les nostres pregàries siguin sinceres i flueixin dels nostres cors amb
amor i perdó.
Esperem la Pasqua de Resurrecció: Déu no té perjudicis, ens estima a tots, ens envia la llum
nova que il·lumina els nostres dubtes, ens ofereix la meravella de la natura, cada muntanya, la
remor de l’aigua, les valls florides, els sons dels ocells en les arbredes per fer-nos escoltar el do
de la pau.

Bé estic en vostres braços, Mare Mia:
més sobre‘ls de la Creu redimiré
l’humanitat, quan redimida sia,
dels de la Creu,als vostres tornaré.
(Fragment d’un poema de Mn. Jacint Verdaguer)

M. Rosa Robert Cardona
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Orquídia Blanca
Ets orquídia blanca, Verge estimada,
que camina amb solitud,
tot el poble t’acompanya
amb fervor i plenitud.
Tens el cor ple d’amargura
I un mantell de fil brodat,
passes sola i entristida
pels carrers de la ciutat.
La mirada tens perduda,
El teu dolor és infinit,
sols hi ha ombra i silenci
en aquesta trista nit.
Infinitament desconsolada,
i no trobes serenor.
No comprens aquest martiri
ni tampoc tant de dolor.
Tots voldríem oferir-te
un núvol blanc tot ple de flors,
amb roses blanques i ple de lliris
que t’envoltin amb amor.
Àngels Ferrando Gómez
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Inscripcions i pedres que es mouen:
DEL FÒRUM DE LA COLÒNIA A LA NECRÒPOLIS DE SANT FRUCTUÓS,
A L’ANTIGA FÀBRICA DE TABACS
Joan Menchon Bes
Cap tècnic de Patrimoni Històric. Ajuntament de Tarragona

Al programa de la Soledat de 2018 vam parlar d’un capitell del Fòrum de la Colònia que en
època medieval va fer de pica baptismal a l’església dels Montgons, entre els termes municipals
de Tarragona i Constantí. Lluny de ser un fet aïllat, associarem el periple de la peça al fet que
la tradició local vinculés el lloc del Fòrum amb l’espai on va ser jutjat el bisbe Fructuós i en ser
interrogat va romandre ferm a la seva fe, igual que temps després va fer sant Julià, titular de
l’església dels Montgons, gairebé utilitzant les mateixes paraules que el prelat tarragoní.
Recordem el que dèiem l’any passat: Marc Aureli Prudenci (348?-405), quan va redactar el Llibre de les Corones o Peristephanon, va descriure poèticament el prendiment de Fructuós, Auguri i
Eulogi. Si bé les Actes de Sant Fructuós no expliquen on van ser jutjats, Prudenci recull la tradició
local d’on van succeir els fets: “Com a guia va el seu cap i mestre, ple d’honor, Fructuós, preclar
renom episcopal. Acompanyat el sacerdot del seus diaques, havia arribat al fòrum de Tàrraco,
cridat repentinament per ordre de l’autoritat” (Peristephanon VI, 5).
Si bé és cert que es podia referir al que ara denominem el Fòrum Provincial, o seu del Concili
Provincial a la Part Alta de Tàrraco, ja vam argumentar que es pot atribuir també al Fòrum de
la Colònia, és a dir la zona arqueològica que ara es visita al carrer Lleida. Ens queda la basílica
jurídica i una sèrie de construccions adjacents com un carrer, els fonaments de cases, les insulae i
el basament de podi del temple de Júpiter, Juno i Minerva, que en seria la part més antiga. Entre
els carrers Fortuny, Gasòmetre i plaça Ponent hi havia més construccions vinculades a aquest
espai cívic, però han desaparegut per la urbanització de la zona al segle XIX o potser encara
romanen sota els fonaments de les cases actuals.
Recordeu que les despulles dels tres màrtirs, després de ser executats a les flames a l’Amfiteatre,
es van enterrar en un cementiri proper al riu Francolí i al costat del camí que unia el port de
Tàrraco amb la via cap a Lleida i l’interior. El lloc escollit on van ser colgades les cendres devia
ser un espai, tomba, mausoleu, jardí funerari o similar, vinculat a un cristià o simpatitzant, i
aviat el lloc es va convertir en punt de veneració. Passat el temps, després que el cristianisme
passés de ser religió perseguida a autoritzada i després oficial amb l’emperador Teodosi, s’hi va
construir una basílica martirial, un baptisteri i uns edificis que identifiquem com la seu episcopal de la Tàrraco paleocristiana. La tomba dels màrtirs era, doncs, un lloc de veneració del seu
record, punt de pelegrinatge i un dels llocs preferits perquè els cristians s’enterressin, cosa que
va generar un dels cementiris més importants de l’Occident romà. Certament, a les portes de la
mort, es volia ser prop de les relíquies de Fructuós, Auguri i Eulogi, ja que es creia que la seva
proximitat ajudaria a arribar al cel, i es va generar un costum que coneixem com la tumulatio ad
sanctos, és a dir, l’enterrament al costat dels sants.
Doncs bé, les excavacions de la necròpolis fetes per Mn. Joan Serra Vilaró entre els anys vint i trenta del segle passat van exhumar no tan sols un immens nombre d’enterraments sinó els materials
que es van aprofitar per confegir força tombes, des de plaques de pedra i marbre fins a tègules,
ímbrexs o àmfores, a més de caixes de lloses i vells sarcòfags sense signes que siguin cristians.
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En d’altres es van aprofitar peces de tombes més antigues. Així es va rescatar una tapa de sarcòfag d’època antonina (entre finals del segle I i finals del segle II), un sarcòfag d’època republicana o altres de fabricació local amb pedra del Mèdol i datats entre els segles II i III però
que es van trobar dins la basílica martirial, el baptisteri i el seu entorn. Són significatius els de
Semprònia Ursa de finals del segle II-inicis del III, el d’Aurèlia Pia, el de Juno Dionís, el de
Cornèlia Tiberina o altres sense inscripció com el que guardava la famosa Nina d’Ivori. Totes
són peces que es reciclen a partir de finals del segle IV, potser perquè ja eren tombes de cristians
que les traslladen a la zona de culte martirial o perquè reciclaven vells vasos funeraris com una
qüestió de prestigi social.
Però el fet és que també es van reciclar inscripcions romanes d’època imperial que no procedien
pas dels enterraments de la zona, sinó que han de venir per força del Fòrum de la Colònia. Recordeu que es va destruir entre els segles III i IV, bé per causa de les invasions germàniques del
260-263 o per la revolta de Magnenci el 353.
Certament a l’antiguitat tardana era costum reciclar materials procedents de grans edificis. És
una reacció lògica per tenir les ciutats endreçades en temps complicats, és cert, però també cal
pensar que fins al malbaratador segle XX, sempre s’ha reciclat i més els materials de construcció,
tant pel cost per compra com per evitar despeses d’eliminació de runes.
Tan important era això que el mateix Estat es va encarregar de promulgar lleis no tan sols per
evitar l’inevitable sinó per treure’n rèdits econòmics. La ciutat de Tàrraco no en va ser una excepció, més quan hi havia una enorme massa de carreus, marbres, plaques, tègules, capitells, inscripcions que en permetien tant el reprocessament com l’exportació. De fet, els grans edificis del
vell i obsolet sistema polític imperial es van anar desmanegant ordenadament perquè no servien
i havien de donar pas a les necessitats dels nous temps, entre elles, les derivades del cristianisme.
Tal com comentàvem al programa de l’any passat, una sèrie d’inscripcions del Fòrum de la
Colònia es van reciclar en les tombes de la necròpolis paleocristiana. Això ho interpretem per
l’afany dels difunts de tenir prop seu pedres que van ser testimoni del judici dels tres màrtirs.
Comentàvem la de Marc Acili Nymphodor, que dedicà sengles estàtues als divins August i Vespasià els pedestals de les quals es van rescatar a la necròpolis i a Santa Magdalena de Bell-lloc.
També la del sevir augustal Asiàtic, cosa que pot fer pensar en l’afany de cristianitzar inscripcions paganes. Però fins i tot es pot pensar que les tombes on van ser reaprofitades podrien ser les
dels successors d’aquests personatges de la ciutat d’època imperial, ara ja seguidors de la nova fe.
En total podem parlar de nou inscripcions procedents del Fòrum, que es recullen a la reedició
del suplement 14 del Corpus Inscriptionum Latinarum:
núm. 894: inscripció cúbica reaprofitada a la tomba 1095, és la citada inscripció de Marc Acili
Nymphodor dedicada a Vespasià.
núm. 920: placa com a tapa de la tomba núm. 82, inscripció dedicada a Caracal·la.
núm. 931: placa de marbre aprofitada a la tomba 31, inscripció dedicada a Maximià i Constantí
I, en la qual es fa esment del pòrtic de la basílica de Júpiter.
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núm. 1011: inscripció aprofitada al costat de la tomba 34, dedicada al flamen Luci Caecina
Sever.
núm. 1012: inscripció trobada prop de la tomba 8, dedicada també a Luci Caecina Sever per
Luci Bennius i Hermes.
núm. 1027: inscripció trobada al costat de la tomba 8, dedicada a Marc Fabi Paulí, cavaller, feta
per Marc, Fabi i Asiàtic, abans comentada.
núm. 1172: inscripció que hi havia a la zona de la necròpolis i va anar a parar a la Torre Vella de
Salou, dedicada al flamen provincial Gai Vibi Latro.
núm. 1179: inscripció que es va trobar reciclada en una bassa d’aigua de la zona de la necròpolis, dedicada a la flamínica provincial Fulvia Celera.
núm. 1213: inscripció trobada a la zona de la necròpolis sense més precisió i després traslladada
a la Part Alta, dedicada al duumvir Luci Nimisi Montà. També podria ser procedent del
Fòrum Provincial.
Quedaria, doncs, explicat els motius d’anar a buscar pedres velles del Fòrum de la Colònia per
reciclar-les a les tombes de la necròpolis paleocristiana: la tradició deia que van ser testimoni del
judici dels màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi.
Referència bibliogràfica
Alföldy, G.; Abascal, J. M.; Mayer; M.; Stylow, A. I; Gimeno, H.; Schmidt, M.: Corpus
Inscriptionum Latinarum II 2 suppl 14, 1200-1890. Berlín, 2012.
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Programa D’ACTES
2019

Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang i la Mare de Déu de la Soledat
i Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.
“Fins als 7 anys serà obligatori que les aspirants portin un ciri de llum led”
TOTS ELS DIVENDRES DE QUARESMA:
8, 15, 29 de marc, 5 i 12 d’abril
Parròquia de la Santíssima Trinitat: 18.30 h
viacrucis i 19.00 h santa missa. Església de
Santa Maria de Natzaret: 19.30 h pregària
al Sant Crist de la Sang i cant de la Salve a
la Mare de Déu de la Soledat.
DIMARTS 26 DE MARÇ
20.00 h Conferència quaresmal a càrrec de
monsenyor Manuel Fanjul García, director
general de Publicaciones de la Conferencia
Episcopal Española. L’acte tindrà lloc a l’església de Natzaret. Organitzada conjuntament per la Congregació de Senyores sota
la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la
Soledat i la Reial i Venerable Congregació
de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.
DIMECRES 27 DE MARÇ
19.00 h Missa de difuntes a l’església de
Santa Maria de Natzaret, organitzada per la
Congregació de Senyores sota la Invocació
de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat.
19.30 h Junta General Ordinària de la Congregació de Senyores sota la Invocació de la
Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de
la Mare de Déu de la Soledat en primera i única convocatòria a la Sala de Juntes de la Sang.
DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES 1, 2 i 3
D’ABRIL
18.00-20.00 h Repartiment de vestes a les
aspirants de la Congregació de Senyores
sota la Invocació de la Puríssima Sang de
Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu

de la Soledat. Lloc: Secretaria de la Soledat,
Casa de la Sang (c/ Natzaret, 1).
Es podran tornar els dies 6, 7 i 8 de maig de
18.00 a 20.00 h.
DIMARTS I DIMECRES 2 i 3 D’ABRIL
18.00-20.00 h Repartiment de vestes a les
congregantes de la Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de
Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu
de la Soledat. Lloc: Secretaria de la Soledat,
Casa de la Sang (c/ Natzaret, 1).
Es podran tornar els dies 6, 7 i 8 de maig de
18.00 a 20.00 h.
DIMARTS 2 D’ABRIL
20.00 h Presentació del número 36 de la
Revista de la Reial i Venerable Congregació
de la Sang, a càrrec de la Sra. Anna Robert
Fustero, redactora dels Mitjants de Comunicació Social de l’Arquebisbat de Tarragona. L’acte tindrà lloc a l’església de Santa
Maria de Natzaret.
DIJOUS 4 D’ABRIL
20.00 h Presentació de l’opuscle de la Congregació de Senyores sota la Invocació de la
Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist
i de la Mare de Déu de la Soledat, a càrrec
de la Dra. Joana Zaragoza Gras, professora
titular del Departament de Filologia Catalana de l’àrea de Filosofia Grega de la Universitat Rovira i Virgili. L’acte tindrà lloc a
l’església de Santa Maria de Natzaret.
DIMECRES DE PASSIÓ, 10 D’ABRIL
19.00 h Concert de Setmana Santa amb
l’AMTP El Tecler. L’acte tindrà lloc a l’església de Santa Maria de Natzaret.
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DISSABTE DE PASSIÓ, 13 D’ABRIL
19.00 h A la parròquia de la Santíssima Trinitat, missa i oferiment del ciri pasqual per
part de les dues congregacions sota l’advocació de La Sang.
DIUMENGE DE RAMS, 14 D’ABRIL
11.00 h Benedicció de les palmes al carrer
de les Coques. Processó a la S. E. Catedral
i santa missa presidida per l’Excm. i Rvdm.
Dr. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de
Tarragona i primat.
19.00 h Des de l’església de Natzaret, solemne viacrucis per la Part Alta i el passeig Arqueològic que acabarà a la S. E. Catedral, on
serà venerat el Sant Crist de la Sang i posteriorment tornarà a l’església de Natzaret. Els
congregants han de portar vesta i gorgera.
DIMECRES SANT, 17 D’ABRIL
19.30 h Assistència del pas la Flagel·lació,
acompanyat de congregants, aspirants i la
banda de timbals del pas a la processó del
Dolor, que sortirà de l’església parroquial
de Sant Joan, organitzada per la Germandat
de Nostre Pare Jesús de la Passió.
Hi poden assistir totes les congregantes i les
aspirants de la Soledat que ho desitgin amb
la vesta reglamentària. Esperem la vostra
presència per acompanyar el pas.
DIJOUS SANT, 18 D’ABRIL
18.00 h Solemne Ofici del Sant Sopar del
Senyor. Tot seguit, torns de guàrdia d’honor dels Armats al Santíssim Sagrament.
L’ofici tindrà lloc a l’església de Santa Maria
de Natzaret.
22.00 h Hora Santa a l’església de Santa
Maria de Natzaret.
DIVENDRES SANT, 19 D’ABRIL
6.00 h Sermó de Passió, predicat per l’Excm. i
Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe
metropolità i primat, a la S.E. Catedral.
6.15 h Sortida de l’església de Natzaret dels
congregants que acompanyin el Sant Crist
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de la Sang, que es dirigiran a la S.E. Catedral, des d’on a les 6.30 h sortirà el solemne viacrucis pels carrers de la Part Alta,
que finalitzarà a l’església de Natzaret amb
la veneració al Sant Crist de la Sang. Els
congregants hi assistiran amb la vesta reglamentària i cucurulla penitencial.
11.30 h Solemne Acció Litúrgica i Veneració
de la Creu a l’església de Sta. Maria de Natzaret.
17.40 h Recollida del pas de la Soledat. Les
aspirants i congregantes poden acompanyar
el pas de la Mare de Déu de la Soledat des
del Col·legi d’Enginyers Industrials (c/ Escrivanies Velles) fins a la plaça del Rei.
19.30 h Des de l’església de Natzaret, tradicional Processó del Sant Enterrament, declarada element festiu patrimonial d’interès
nacional per la Generalitat de Catalunya i
organitzada per la Reial i Venerable Congregació de la Sang. Hi assistiran totes les
confraries, gremis, congregacions i germandats de la ciutat amb els seus passos. El banderer principal de la Congregació de Senyores
sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de
la Soledat serà l’Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous,
president de la Diputació de Tarragona. La
bandera d’aspirants la Sra. Ruth Marqués.
DISSABTE SANT, 20 D’ABRIL
18.00 h Processó de la Mare de Déu de la
Soledat, organitzada per la Congregació
de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la
Mare de Déu de la Soledat, amb l’exercici
de la Corona Dolorosa. La bandera principal serà portada per la Sra. Helena de
Lamoga García-Morato. La bandera d’aspirants la portarà la Sra. Mireia Aymat Satué.
22.30 h Vetlla Pasqual a la S. E. Catedral,
oficiada pel Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat.
DIUMENGE 23 DE JUNY
Festivitat de Corpus Christi. Processó que
sortirà de la Catedral.
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JUNTA DIRECTIVA

President:
Priora:
Vicepriora:
Tresorera:
Secretària:
Vicesecretària:
Majorala primera:
Majorala segona:
Majorala tercera:
Vicetresorera i vocal primera:
Vocal segona:
Vocal tercera:
Vocal quarta:
Vocal cinquena:
Vocal sisena:
President honorari:
Congregant honorífica:

Mn. Josep Queraltó Serrano
Sra. M. Dolores Nolla Tapias
Sra. Dolors Fontana Milà
Sra. Montserrat Gabriel Costa
Sra. M. Antònia Blanco Segura
Sra. M. Teresa Potau Mas
Sra. Claustre Sevil Dasca
Sra. Joana Carrasco Forés
Sra. Montserrat Domènech Figueras
Sra. M. Montserrat Amigó Garcés
Sra. Gemma Brunet Las
Sra. Yolanda Roca Chesa
Sra. Helena de Lamoga García-Morato
Sra. Ana Bozalongo Antoñazas
Sra. Ruth Marquès Montejano
Monsenyor Miquel Barbarà Anglès
Montserrat Boronat Inglés (C. núm. 1)
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Congregants 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Montserrat Boronat Inglés
Mª Josefa Prat López de Salamero
Claustre Vallhonrat Llorach
Josefa Adserias Pascual
Pilar Teixell Solé
Carmen Dols Cabré
Manolita Segura Sanabria
Teresa Bondia Aguiló
Angelina Sordé Folch Vda. Sentís
Teresa Casanovas Pedra
Mª Cristina Güell de Pons
Montserrat Carballeira Vda. Roca
Mª Dolores Nadal Alaix
Mercedes Izquierdo Vda. López Duque
Mª Angeles Bertrán Doce
Juana Fa de Anguela
Dolores Sans Vilalta Vda Mezquida
Mª Josefa Dalmau de Morán
Rosa Martí de Durán
Carmen Garcia Pujol
Conchita Porqueras de Ferré
Amelia Baixauli Echevarria
Pepita Rodriguez Fonts
Montserrat Colet Sancho Vda. Sugrañes
Marta González Pedrol Vda. Escatllar
Rosa Cácharo Vda. Teixell
Mª José Andreu Bertran de Pastor
Mª Montserrat Gabriel Costa
Mª del Pilar Escriu Cobos
Mª Glória Male de Pujol
Margarita Prat Lopez Vda. Mullerat
Mª Dolores Prat Lopez de Sevil
Mª Dolores Rafi Ollé
Mª Victoria Pedrol Medina
Esther Ferré Dalmau
Mª Antonia Escarré de Adseria
Mª Montserrat Ruiz Alsina
Mª Dolores Argemí Elias Vda. Bisbal
Carmen Casas Ferré
Mª Dolores Esqué Ruiz
Mª Teresa Pinilla Cano
Mª Teresa Fernández Gimenez de Boronat
Montserrat Serra Tutusaus
Mª Dolores Castiñeira Vda Simó
Chitina García Pujol
Mª Rosa Perelló de Vallverdú
Mª Luisa Pérez de Castanedo
Mª Teresa Esqué Ruiz
Roser Mas Vda. Potau
Mª Montserrat Amigó Garcés
Montserrat Company Ventosa
Rosa Mª García de Plana
Núria Fossas Gil
Montserrat Duch Bové, Vda. Salvat
Mª Elena Llurba Mateu
Mª Asunción Marsal Vda. del Fraile
Mª Asunción Roselló Cavallé
Trinidad Moreno de Romeu
Mª Dolores Nolla Tapias
Isabel Veciana Botanch
Mª del Carme Bosqué Ibañez de Marsal
Montserrat Tapias de Martínez
Isabel Iglesias Pocurull
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Mª Josefa Ferrer Fortuny
Mª Victoria Rimbau
Mª Montserrat Bordas Cobo
Mª Carmen Barriach Molas, de Juan
Mª Pilar Fontana Milà
Mª Dolors Fontana Milà
Mª Concepción Oribe Vda Cañellas
Mª del Carmen Iglesias Gomà Vda. Espejo
Mª Pilar Roselló Cavallé
Mª Dolores López Izquierdo
Mª Magdalena Roselló Cavallé
Rosalia Vallvé Navarro
Mª Josefa Sanromá Jané
Mª Teresa Aragonés Valls
Francisca Moreso de Català
Mª Asunción Tarragó Guinovart
Isabel López Izquierdo
Mª Cristina Vidal Pedrol
Angeles Anguela Fa
Angelita de Muller de Tarradellas
Beatriz Merelo Sanromà
Mª Asunción Jané Rodriguez
Pilar Banús de Vallvé
Inmaculada Sevil Hevia
Imma Marsal Cavalle
Mª Pilar Sanromá Jané
Mercedes de Muller de Otero
Andrea Castellà Záforas
Mª Valentina Sotoca Cortés
Mª Elena Roselló Cavallé
Rosa Margarita Roselló Cavallé
Montserrat Dols Saperas
Mª Teresa Alfaro Bozalongo
Paquita Baila Vda. Sanromà
Montserrat Segarra Ferran
Teresa Civit Rovira
Mª Angeles Peralta Maestrejuán
Mercedes Pujals de Martí
Mª Carmen Sanromá Jané
Pilar Alió Borras
Berta Malet Masalles
Helen Artigau Cots de Solé
Adelaida Espejo Iglesias de Palau Ribes
Mireia Espejo Iglesias de Castro
Mª Jesús Coll de Pallarés
Teresa Galea de Carcolé
Mª Antonia Blanco Segura
Mª Claustre Sevil Dasca
Ana Mª Sevil Dasca
Mª Pilar Sevil Dasca
Montserrat Iglesias de Ulloa
Roser Potau Mas
Mª Teresa Potau Mas
Marta Potau Mas
Patricia Tapias Ibañez
Mª Josefa Sotoca Cortés
Mercè Jané Alegret
Mª Carmen Martí Viamonte de Terraza
Mª Carmen Campo Gomicia de Gómez
Mª Dolores Plana Gavaldà
Mª Pilar Aromir Vda. Martí
Mª Montserrat Jané Alegret
Mª Luisa Castanedo Pérez
Mercedes Palomino Vda. Sales

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
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164
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Montserrat Carrasco Solà
Eulàlia Potau Mas
Montserrat Vilá Miquel
Montserrat Potau Mas
Mª Victoria Espejo Iglesias de Gómez Iturriaga
Inés Solichero Roselló
Soledad Sánchez Yepes
Mª Carmen Fortuny Grau
Mª Dolores Castellà Záforas
Mª Jesús Pallarés Coll
Montserrat Alegret Vda. Lleixà
Mercedes Alegret de Bou
Mª Luisa Alegret Combalia
Carmen Alegret de Martí
Beatriz de Muller Mencos
Sofia de Muller Mencos
Chitina Bardají Ruiz
Montserrat Boada Gasulla
Antonia Fontanilles de Ribé
Natividad Tomás Francesch
Mª del Carmen Ferrer Egea
Mª José Guillén Torres de Solé
Mª Claustre Salvat Duch
Alicia Roca Carballeira
Mª Angeles Hernandez-Sanahuja Anguera
Rosa Margarita Hernandez-Sanahuja Anguera
Mª Carmen Alvarez Pérez
Júlia Rovira Murillo
Angeles Campo Gomicia de García
Montserrat Tomás de Pepió
Mª Elena Donoso Mezquida
Mª Angeles Roca Carballeira
Carmen Lou Morrón
Emma Blanco Zárate de Prat
Mª Rosa Budesca Aguiló
Ana Mª Queralt Fontanals
Núria Gómez Porta
Mª Emilia Bautista Figuerola
Raimunda Olivé Vda. Pallach
Josefina Oriol Baiguet Vda. Massó
Alicia de Muller Mencos
Mª Teresa Mallafré Valero
Paquita Boltó de Bella
Rosalia Cusidó de Maseras
Teresa Martí Aromir
Carmen Queralt Fontanals
Amparo Cajigao Grau Vda. Mallafré
Amparo Mallafré Cajigao
Julia Tapias de Tresseres
Mercedes Tapias Albiac
Mª Teresa Campanera Perramón
Montserrat Coll de Serrano
Josefa Gassó Mestre
Mª Rosa Robert Cardona de Virgili
Yolanda Roca Chesa
Inés Potau Mas
Angeles Escobar Garrido
Mª Juana Zaragoza Gras
Josefa Cañellas Horta
Mª Dolores Lafuente Alonso
Mª Pilar Serrano de Pallarés
Esmeralda Sevil Gomis de Belmonte
Montserrat Sevil Gomis
Juana Recasens Bassedas
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
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219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Carmen Vericat Royo
Mª Teresa Rodríguez Monteverde de Jané
Gertrudis Martí Aromir
Cristina Lleixà Alegret
Cristina Satué Vallvé
Mercedes Vallvé Martí
Sara Guardia Catalán
Rosa Mª Solé Rubio
Teresita Fontana Bertrán Vda.Prat
Lourdes Gras Virgili
Magda Bernaus Pascual
Carmen Calvo Huguet
Mª Dolores Andreu Salomó
Mª Belén Ansuaga Sentís
Gloria Salvat Duch
Montserrat Fortuny Grau
Xandra Tarragó Amigó
Juani Franco Martínez
Pilar Serrano Coll
Beatriz Satué Vallvé
Laura Passiti Franquet
Adela Tapias López de Rodriguez
Ana Mª Tasias Vidal
Ana Mª Lop Vaquero
Mª Dolores Gras Sanz
Amparo Brú Gómez
Magda Mª Moya Fortuny de Nin
Magda Mª Nin Moya
Mª Victoria Nin Moya
Isabel Miró Berrocal
Rosa Mª Ricomà Vallhonrat
Matilde Rodríguez Entero
Ana Mª Brú Gómez
Marta Cassany Virgili
Olga Robledo Artigau
Sandra Moncunill Sevil
Isabel Potau Mas
Isabel Serrano Coll
Mª José Colet Solé
Sandra Pinilla Andreu
Lourdes Panadés Grau
Mª Dolores Roquet-Jalmar Ensesa
Natalia Segura Pérez
Montserrat Virgili Dalmau
Montserrat Virgili Costa
Mª Cinta Pons Mestres Vda. Esporrín
Mª Antònia Bosch Rillo
Mª Isabel Colet Solé
Mercedes Pinós de Farrè
Marta Gago Panadé
Araceli Carrasco Muñoz
Teresa Blanco Segura
Carmen Blanco Segura
Inmaculada Bea Ribes
Cristina Pinilla Andreu
Patricia Marsal Bosqué
Asunción del Fraile Marsal
Olivia Merelo de Barberá Roig
Cristina Marsal Periz
Beatriz Pino Roca
Almudena Aymat Satué
Maria Martí Solé
Mª Eugenia Gabriel Lop
Lídia Alcalde Cugat

256
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259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
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288
289
290
291
292
293
294
295
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299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

Sílvia Serres Soler
Natalia Serres Soler
Elisabeth Benítez Gispert
Mercè Pallach Olivé
Mª Dolores Nogués Vall
Modesta Pozuelo Molina
Pilar Pozo Pozo
Carmen Velasco Muñoz
Carmen Junquera Burdeos
Inmaculada Romero Garcia
Mª Pilar Adserà Gebellí
Sagrario Pozo Martín
Montserrat Doménech Figueras
María Prim Carrasco
Marta Artigau Cots
Mª Camino San Román Castanera
Elisenda Segura Pérez
Magda Martí Mercadé
Mª Carmen Andrés Pueyo
Pilar Jané Vda. Mestres
Francisca Gras Vendrell
Teresa Gónzalez Masdeu
Vicenta Bartolí Merola
Ana Vives Sendra de Sáez
Natividad Ramírez Giménez
Mª Luisa Pastor Andreu
Mónica Julve Larrubia
Marta Serrano Coll
Ana Mª Bea Ribes
Francisca Adell Pérez
Ana Estopá Navalón
Mª Teresa Carcolé Vidal
Maruja Ballarín Sarrablo
Anna Lladó Madico
Pilar Cortés Palau
Montserrat Sentís Tamburini
Eva Tarragó Amigó
Natalia Solé Artigau
Alejandra Marsal Bosqué
Agueda del Fraile Marsal
Meritxell Baches Serra
Núria Alegret Fontana
Mª Carmen Morán Dalmau
Mª Mercedes Boronat Fernández
Núria Gabriel Lop
Maria Pino Roca
Belén Brú Roig
Noelia Llitrà Dalmau
Beatriz Solé Artigau
Alejandra Pastor Andreu
Alba Colet Roselló
Carlota Vallvé Banús
Mª Victoria Esquerra Sanromà
Cecilia Julve Larrubia
Marta Huber Potau
Laura Huber Potau
Emma Prat Blanco
Núria Prat Blanco
Anna del Fraile Marsal
Anna Vilà Tapias
Maria Adserias Escarré
Ana Franco Martínez
Montserrat Bella Boltó
Mona Moncunill Sevil

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

Esther Andreu Sevil
Adela Rodríguez Tapias
Teresa Esqué Englund
Sandra Simó Blanco
Aurelia Marsal Ricomà
Mª Mercedes Tresserras Tapias
Mónica Huber Potau
Verónica Tapias Zaragoza
Zoa Ferràndiz Sanromà
Ana Vallvé Fontana
Inés Potau López
Alejandra Vives Sanromá
Iraida Belmonte Sevil
Carla Belmonte Sevil
Inés Solé Guillén
Mireia Aymat Satué
Laura Gabriel Lop
Gabriela Micó Recasens
Sofia Gasull Guardia
Judith Nadal Gras
Mª Teresa Boronat Fernández
Miriam Pinilla Andreu
Montserrat Martí Rodríguez
Alicia Sàez Vives
Núria Rodríguez Tapias
Marta Gabriel Lop
Ana Fortuny Tasias
Maria Fortuny Tasias
Mª Victoria Fabregat Sevil
Mª Isabel Fortuny Miró
Mertixell Anglès Brú
Montserrat Anglès Brú
Montserrat Martorell Salort
Clara Tarradellas de Muller
Rocio Ramos de Muller
Araceli Salvadó Carrasco
Montserrat Salvadó Carrasco
Mª Claustre Costa Albiol
Rosa Mª Pintado de Aizpuri
Bárbara Pintado Duch
Mónica Benito Gázquez
Montserrat Adán Doménech
Mª Montserrat Boada March
Vanessa San José Méndez
Celia García Jané
Soledad García Gorbeñax
Carlota Sánchez Sanromà
Alba Calderón Marsal
Julia Marsal Ricomà
Glória Pino Roca
Anna Potau Bustamante
Cristina San José Méndez
Mª Amelia Sentís Masllorens
Gemma Mas Sotoca
Irene Potau López
Elena Gallego López
Eva Pijuan Robledo
Mª Belén Cabré Pérez
Cristina Savin Vidal
Clara Savin Vidal
Elena Ulloa Iglesias
Sofia Vilá Pozo
Montserrat Solano Prats
Mª Teresa Franquet Sugrañes
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384
385
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387
388
389
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391
392
393
394
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396
397
398
399
400
401
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403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
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414
415
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417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
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432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

Marta Ricomá Alió
Miriam Ricomá Alió
Mª del Mar Roig Elias
Mª Cruz Goñi San Miguel
Pilar Gascón Sotoca
Montserrat Garcés Altadill
Mercedes Dalmau Massó
Rocio Llitrà Dalmau
Rosa Catalán Cazorla
Almudena López Panisello
Mónica Busquets Martí
Clàudia Teixell Aleu
Rosana Combalia San Román
Meritxell Borrás Bové
Montserrat Pijuan Cascón
Marta Cascón Goñi
Mª Luisa Torres Sanz
Teresa Fabregat Nuet
Carmen Fabregat Nuet
Miriam Fernández de Caleya Dalmau
Mª Francisca Dalmau Massó
Mª Rosa Moncusí Ollé
Mª Rosa Ciurana Moncusí
Rosa Picornell Ciurana
Dolors Amell Pons
Tatiana Belmonte Sevil
Adelaida Gómez de Iturriaga Espejo
Roser Costa Albiol
Mª Teresa Rivelles Blanco
Sandra Lleixà Alegret
Teresa Rimbau Prat
Blanca de Juan Barriach
Mª del Mar Basco Cuadrada
Ana Basco Cuadrada
Mª Teresa Gutierrez Carrera
Juana Robert Cardona
Natalia Caballero Pavón
Elisabeth Castell Mallafré
Rosa Mª Torres Fernández
Maria Elias Riera
Margarita Garijo Sadurní
Natividad Murtra Solé
Mª Carmen Domingo Belando
Silvia Montalban Granero
Ana Calvo Elias
Marta Perez Noguera
Celia del Diego Thomás
Mª Rosa Carola Cosialls
Francisca Ayala Parejo
Mª Pilar Sarroca Mañé
Ana Mª Fabregat Sarroca
Antonia Caparrós García
Marta Callao Guim
Bárbara Guim Llovet
Mª Victória Guinart Mateu
Cristina Montalban Fabra
Pilar Gázquez Jurio
Concepción Fabra Lluch
Maria Jiménez López
Cristina Casas Roca
Isabel Bacarizo Giménez
Ana Jané Oliván
Elena Arqued Jané
Blanca Jané Oliván
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499
500
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505
506
507
508
509
510
511

Rocio Arqued Jané
Isabel Pigem Ricart
Júlia García Jané
Núria García Jané
Olga García Jané
Florentina Penco Bermejo
Carme Tamburini Trallero
Josefa Figueras Trillas
Eva Lourdes Vallvé Alvarez
Mª Antonia Ferrer Martínez
Silvia Mª Sancho Roca
Carla Aymar Potau
Anna Mª Mateu Morelló
Núria Alfaro Mateu
Beatriz de Castro Espejo
Filomena Sentís Masip
Isabel Vallvé Domingo
Alicia Vallvé Domingo
Francisca Figueras Simó
Marina Vives Blanco
Mª del Pilar Solano Prats
Montserrat Domingo Saigí
Mercedes Dexeus Domingo
Mª Teresa Chillida Ronchera
Teresa Gené Escoda
Rosa Bigorra Fernández
Marta Hernández Anadón
Elisenda Morales Bigorra
Mar Ulloa Iglesias
Virginia Martí Llaurado
Mª Dolors Comas Andreu
Isabel Domingo Martí
Júlia Solé Guillen
Raquel Maset Gaya
Mª Carme Panadés Ferrer
Ana Hernández Panadés
Leyre Ucha Alfaro
Eulalia Gené Fleix
Nuria Marti Nieto
Mª Cinta Andreu Faiges
Glória Rovira Martí
Blanca Martí Garrido
Cristina Martí Sirvent
Isabel Rovira Martí
Yolanda Casas Roca
Ana Ondiviela Bozalongo
Mª Joana Carrasco Forés
Teresa Brú Sales Vda. Rovira
Mª Soledad Aparicio Palazuelos
Mª Concepción Ibars Simó
Mª Claustre Arribas Ibars
Belén Ramos de Muller
Gloria Albacar Sancho
Carme Basora Canals
Laura Val Corominas
Ana Pallarés Coll
Mª Rosa Company Ventosa
Rosa Frisach Domadel
Elodia García Frisach
Elisabeth Aranda Núñez
Ana L Bozalongo Antoñazas
Alejandra Vallvé Banús
Silvia Peña Güell
Judith San José Mendez

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575

Montserrat Nieto Roldan
Ana Borrull Riera
Maria Llobera Calaf
Ana Castell Mallafré
Montserrat Mallafré Gázquez
Pilar Cusido Miró
Amàlia Palau Gual
Marta Balañá Lucena
Mª Pilar Zárate Sánchez
Ariadna Arola Brunet
Alejandra Arola Brunet
Alicia Benítez Gispert
Mercedes Dalmau Cortes
Marta Dalmau Roig
Aleyda Carrillo Olivé
Blanca Escatllar González
Núria Escatllar González
Núria Valldosera Escatllar
Carlota Lozano Alsina
Mª Mercedes Saiz Murillo
Ingrid Alvarez Montalbo
Miriam Alvarez Montalbo
Laura Pons Estradé
Alba Boronat Pons
Mª del Mar Pons Estradé
Sonia Boronat Pons
Iris Pons Romeu
Marta Escatllar González
Marta Grau Carrasco
Sonia Grau Carrasco
Núria Rubio Gómez
Joana Serra Virgili
Gemma Brunet Las
Andrea Jordà Martínez
Sonia Mestre Martínez
Maria Dolores Signes Ruiz
Arantxa Siendones Bordas
Mª Carmen Alonso Fontbona
Susana García Alonso
Elisenda Joglar Huber
Covadonga Joglar Huber
Irene Huber Company
Mª Mercé Martorell Comas
Clara Matas Roselló
Andrea Roselló England
Mercedes García Forcada
Begoña Parra García
Agustina Granadero Monjo
Mª Dolores Bosch Gutiérrez
Maria Doménech Mezquida
Andrea Losada Castellà
Araceli Anadón Esquiroz
Anna Pedraza Vidal
Carla Jané Oliván
Marisé Odena Rosell
Marina Vallvé Odena
Marta Vallvé Odena
Anna Carme Albarracín García
Carmen Ochoa Calvo
Gabriela Vallvé Ochoa
Mª Teresa Martí Estrada
Ana-Cristina Campón Ferreras
Mª Lluïsa Sanz Herraiz
Cristina Peña Güell
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576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639

Josefa Fabregat Nuet
Alexandra Micó Albarracín
Anna Micó Albarracín
Mª Angeles López Domínguez
Antonia Gómez Botella
Anna Vives Blanco
Blanca Ondiviela Bozalongo
Gabriela de Castro Espejo
Mercé Marín Ferrer
Mª Dolores Duch Bové
Maria Pluvinet Duch
Mª Antonia Morros Lucas
Juana García Sánchez
Rosa Carme Segalà Capdevila
Esther Sanz Herraiz
Ana Teresa Sanfiz Sancho
Carla Helena Bria Montcusí
Marta Romeu Morera
Josefa Jiménez Giraldez
Mª Cristina Pons Güell
Ruth Pons Romeu
Marta Bonillo Segalà
Aida Bonillo Segalà
Mariona Brull Andreu
Dolors Andreu Prats
Mireia García Bernaus
Eugenia Aymat Castresana
Isabel Soriano Perea
Paula Baena Zárate
Maria Boada Gea
Mª Dolors Torres Eguiluz
Mª Neus Torres Eguiluz
Laura Sales Palomino
Maria Mullerat Pigem
Núria Domingo de Mullerat
Roser Peiró de Mullerat
Sílvia Fuster Mateu
Anna Labata Marco
Rosa Mª Batet Alonso
Maria Ferrando Babot
Inmaculada Ribalt Muñoz
Mª Josefa León Rebollo
Dolores Miquel Serrano
Rafaela Roman Marín
Mónica Tarragon Peralta
Mª Carme Mir Felip
Mª Dolores Sans Vidal
Purificación López Segura
Miriam Salvadó Agustín
Julia Robledo Carrió
Elisabeth Arribas Ibars
Sònia González Ollé
Pilar Ortiz de Paz
Laura López Vendrell
Paula Cristobal Sanz
Trini Pérez Yeste
Araceli Gómez López
Mª Inmaculada Vendrell Blanco
Mª Carmen Ollé Trias
Mª Carmen Duch Torrelles
Mª del Mar Riola Bardají
Marina Llorach Salvadó
Patrícia Escarre Nin
Anna Baviera Calero

640
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646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
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671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703

Júlia Mullerat Domingo
Clàudia Mullerat Domingo
Mª Rosa Casellas Andreu
Glória Domènech Virgili
Anna Mª Pons Estradé
Teresa Aguinaga Fernández
Marina Aznar Sanchís
Paula Calderón Satué
Cristina Muñiz Melich
Gemma Alvaro Polo
Cynthia Queralt Alvaro
Alicia Batlle Carbó
Ana Mª Fontanals Bonet
Inés Calderón Satué
Natalia Artero Boronat
Mª Pilar Bote Vidal
Maria Sabaté Sabaté
Rosa Mª Tierraseca Matute
Mª Cinta Itarte Rabadà
Gemma Marchena Angos
Mireia Marchena Angos
Joana Angos Mirantes
Teresa Leiva Villalba
Esther Ventura Dalmau
Josefa Girona Gil
Natalia Lacasa Vidal
Elvira Ballester Garris
Ana Pérez Romero
Maria Murguía Benitez
Yasmina Solé Carolá
Diana Solé Carolá
Núria Borrull Riera
Silvia Borrull Riera
Loli González Felix
Clàudia Segarra González
Ana Mª Terceño Gómez
Beni Baviera Calero
Mª Carmen Franqueza Roca
Emilia Preciado Maydeu
Mª Luz del Amo Clari
Francisca Josefa March Roca
Marta Buera Potau
Marina Buera Potau
Maria Balañá Lucena
Yaiza de la Cruz Morán
Mª Carmen Olivera Martínez
Josefa Martínez Martínez
Núria Espinet Degracia
Laura Ventosa Andreu
Inmaculada Llauradó Grau
Pilar Eloisa Vives Turegano
Esther Socias Balada
Mireia Ventura Ripoll
Concepción Olivera Martínez
Clara Pons Estradé
Cláudia Ibarz Gasull
Montserrat Aleu Calvet
Mª Mar Fernández de Caleya Dalmau
Ana Gutíerrez Fernández de Calella
Maria Espejo Liso
Olga Montagut Galimany
Mª Victoria Arbeloa Rigau
Ana García Anguela
Marta Ribas Sánchez

704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
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745
746
747
748
749
750
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752
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754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767

Mª Carmen Méndez Moreno
Sónia Alvarez Borrás
Ana de la Guerra Palacios
Maria Sevil de Llobet
Núria Mullerat Domingo
Montserrat Ribas Montilla
Francisca Calbet Soliano
Laia Baranera Pinilla
Andrea Guasch Pinilla
Natalia Dalmau Roca
Carmen Vargas Zafrá
Mª Pilar Borrás Marco
Violant Andreu Salla
Marta Vidal Jorda
Anna Tous Aymat
Magda Mestre Castells
Clara Medina Valles
Clara Mullerat Peiró
Judith Queralt Solé
Anabel Hernández Anadón
Ariadna Lucena Vargas
Ignacia Alujas Golarons
Núria Ballart Alujas
Laura Guinovart Castan
Maria Ribé Rufa
Anna Valldosera Escatllar
Nùria Flavià Gayà
Montserrat Pomerol Sanchez
Nefertari Picó Plaja
Ana Montserrat Boronat Sánchez
Mª Pau Galera Hernandez
Montserrat Hernandez Guasch
Marina López de Manuel
Mireia de Manuel Pradas
Mercè Pradas Cortina
Carmen Aguirre Parra
Dolores Almazán Ruiz
Mª Carmen Almazán Ruiz
Mª Dolores Blanco Almazán
Clara Adserias Hernández
Sílvia Adserias Hernández
Conchita Adserà Pardines
Mª Antonia Solé Colom
Dolores Cabañero Albadalejo
Mª José Heras Tuset
Martina Labata Ferrandiz
Ana Urzaiz López
Belén Fernandez de Caleya Ramiro
Jùlia Adserà Flavià
Gracia Alvarez Murillo
Mª Gracia Murillo Rodriguez
Dolores Mª Tierraseca Matute
Josefina Badia Oller
Patricia Musolas Farrell
Esther Musolas Farrell
Anna Serra Gabriel
Angelines Diñeiro Iglesias
Paula Lozano Alsina
Cristina Aguiló Calaf
Rosa Mª Andreu Sabadell
Raquel Vidal López
Ingrid Vidal López
Aurelia Delgado Gómez
Marta Castaño Vargas
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769
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773
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784
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795
796
797
798
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824
825
826
827
828
829
830
831

Leyre Rovirosa Rodríguez
Elena Mas Salguero
Angels Creus Tuebols
Maria Potau Mas
Maria Gimenez Llitrá
Antonia León Martinez
Mª Carme Baiget Solé
Mª Teresa Carné Horta
Antonieta Rovira Porqueras
Blanca Ribé Rufa
Mª Montserrat Rufa Gracia
Elena Aguilar Yxart
Dolors Marti Seró
Montse Martí Estrada
Tere Allué Torra
Cloe Labata Ferrandiz
Natalia Piñol Suarez
Mª Merce López Vendrell
Alejandra Palmira Hernandez Pastor
Emma Stephenson Pastor
Lucia Satué Mas
Laura Mallafré Gazquez
Irene Perez Passiti
Susana Gonzalez Tost
Mª Asuncion Tost Ortiz
Mariona Baranda González
Mercedes Murillo Rodriguez
Yolanda Alabart Segura
Maria Nieves Alabart Segura
Rosa Mª Garcia Martinez
Mª Antonia Rodriguez Vallejo
Ramona Gimenez Martinez
Josefina Andreu Rodriguez
Filomena Rodriguez Vallejo
Irene Clara Guerrero Ramos
Belén Villares Ferrandiz
Alexia Palau de Ribes Espejo
Aina Baranera Pinilla
Alisa Gil Queralt
Sofia Salvat Argany
Mª Dolors Forcadell Masdeu
Maria Lorenzo Sanchez
Vinyet Salvado Ruiz
Elisabeth Flores Calvet
Natalia Iriso de Mullerat
Alicia Mullerat Iriso
Mariona Mullerat Peiro
Georgina Prat Marrase
Patricia de la Paz Marsal
Carme Tous Aymat
Ruth Corominas Creus
Judith Heras Tuset
Ana Mª Mota Jimenez
Anabel Torrado Mota
Beatriz Lopez Iparraguirre
Cristina Ballart Alujas
Mireia Satue Socias
Mariona Arandes Busquets
Carol Arandes Busquets
Mª Dolors Masdeu Almenara
Marina Marti Triquell
Josefa Torres Martinez
Mª dels Angels Grau Bella
Claudia Peyra Grau
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865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895

Nuria Alegre Franco
Laura Pardell Dominguez
Lidia Pardell Dominguez
Lidia Serra Gabriel
Maria Fernandez Franco
Mª Montserrat Garcia Roca
Esther Pere Mas
Concepción Medina Bermejo
Laia Batlle Cardó
Júlia Grau Tresserres
Núria Martinez Grau
Maite Parrilla Vidal
Irene Roca Reixach
Marina Guasch Pinilla
Laia Musté Beltri
Lucia Gallego Bosch
Alba Musté Beltri
Anna Tarrago Garcia
Mariona Musté Salvado
Maria Busquets Pluvinet
Mercedes Muñoz Flores
Joana Serret Sanahuja
Elvira Sanahuja Rosell
M.Carme Vernet Bargallo
Elvira Ferrando Gomez
Helena de Lamoga Garcia-Morato
Ana Gonzalez Morales
Luisa Jorge Pizarro
Irene Fernandez de Caleya Miquel
Paula Fernandez de Caleya Miquel
Alba Piñol Moreno
Judith Garcia Muñoz
Mariona Guasch Camacho
Inés Lecuona Musolas
Esther Juncosa, Vda. Musolas
Teresa Pego Gallego
Elena Yxart Montañes
Núria Pérez Martí
Núria Benedicto Ferrer
M. Rosa Rebull Plà
Maite Mullerat Peiró
Megan McLaughlin de Mullerat
Claudia Sentís Esteban
Aina Sentís Esteban
Mª Victòria Forns Fernández
Alba Gómez Forns
Maribel Rubio Diaz
Georgina Garcia Rubio
Ariadna Escatllar Suárez
Mª Angeles Guerrero Pulido
Alexia Martinez Sevilla
Mª Carmen Avellá Shaw
Lidia Villa Sánchez
Esperanza Villa Sánchez
Anna-Yangyi Vilà Morales
Marta Garcia Casañ
Montserrat Butet Juncosa
Carmen Nieves Fernaud Vela
Paula Seró Huber
Susana Mullerat Iriso
Begoña Lecuona Musolas
Gloria Mila Roca
Emma Alfaro Franqueza
Isabel Giró Lascano

896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959

Carmen Jimenez Hurtado
Alexandra Rion Marqués
Dolors Segura Bisbal
Mª Dolores Garabatos Bosch
Cecilia Garabatos Bosch
Elena Ventosa Andreu
Mireia Pérez Mallén
Laura Giralt Folch
Alba Carcellé Herrera
Clàudia Marsal Escudé
Clara Puigbo Marsal
Rita Serra Marsal
Carla Lozano del Fraile
Ana Pérez Ferret
Berta Samper Pérez
Ariadna Gallego Serra
Maria Isabel Da Conceiçao Coelho
Marta Mendoza Fortuny
Montserrat Molins Garcia
Valentina Diaz Rubio
Joana Colet Rabassa
Ivet Roch Colet
Dolors Farriol Batalla
Cayetana Hernández Pastor
Susana Fernández García
Ana Nonell Fernández
Lluïsa Serres Cirujeda
Berta Cerezo Huber
Sara Tomàs Serres
Clàudia Castanera Micó
Anna Colomines Montfort
Patricia Martí Asenjo
Mª de los Santos Torrecillas
Anna Maria Tarafa Camps
Laia Falcó Marrasé
Montserrat Piqué Vda. Boronat
Mª Creu Gómez Romero
Laura Sastre Núñez
Aurora de la Torre Trillo-Figueroa
Mercedes Forns Fernández
Raquel Lago Forns
Ana Isabel Garcia Rodriguez
Blanca Fernández de Caleya Dalmau
Mª José Olivera Martínez
Maria Gebelli Granell
Mónica Gimenez Llitrá
Maria Vicario Jordá
Miriam Andreu Rodriguez
Clara Samper Pérez
Rosa Mª Pamies Poblet
Blanca Garcia Carreño
Celia Josa Castillejo
Marta Vicario Jordá
Marina Alasá Garcia
Judit Garcia Pallares
Mª del Carmen Estupiña Sánchez
Cristina Comes Fortuny
Laura Comes Fortuny
Sara Carrillo Valero
Laia Garcia Pallarés
Adriana Grañó Marsal
Pili Giné Andreu
Inés Mendoza Fortuny
Alexandra Cubells Moncunill
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960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

Carla Seró Huber
Paloma Prat Freijanes
Elena Prat Freijanes
Belén Marrón Reigosa
Daniela Carré Marrón
Marina Carré Marrón
Caterina Tresserres Pianigiani
Maria Martinez Grau
Georgina Satué Giralt
Paula Salazar Carracedo
Maria Salazar Carracedo
Roser Cabré Potau
Georgina Pujol Potau
Ruth Marqués Montejana
Marta Pintado Romero
Anna Pintado Pino
Carla Satué Giralt
Gloria Cerezo Huber
Eulàlia Veà Miranda
Júlia Pujadas Sugrañes
Joana Cañellas Santos
Clàudia Barcelona Caballero
Eva Sugrañes Aymamí
Rosario Tortosa Ruiz
Mª Teresa Pallejà Franquet
Ana Pallejà Franquet
Ester Pallejà Franquet
Pilar Turégano Fuentes
Miriam Gallego Serra
Concepció Simó Baiget
Gabriela Hernández Pastor
Marta Martinez Grau
Mª de las Mercedes Grau Tresserres
Irene Vico Parejo
Remei Ortega Parejo
Mª Angels de la Salud Fernández
Roser Vallvé Cid
Martina Vallvé Pérez
Helena Pineda Estopá
Mª dels Angels Luque Torralbo
Miriam Marsal Cilleros
Claudia Aixelá Goudinoff
Andrea Santos Domenech
Magdalena Duch Baduell
Loreto Meix Sabaté
Soledad de la Rosa Alarcón
Bedur Rajab Neguerela
Margarita Mullerat McLaughlin
Rose Maria Mullerat McLaughlin
Ana Ortega Hernández
Júlia Gayá Pino
Mª del Carmen Llopis Garcia
Paula Pintado Pino
Núria Molins Garcia
Marta Doménech Fernández
Carmen Fernández Sans
Laura Bernal López
Maria Clopes Vidal
Berta Clopes Vidal
Maria Grau Alasá
Paula Hernández Vidal
Meritxell Jaquel Blasco
Nayeli Jaquel Gámez
Yaretzi-Teresa Jaquel Gámez
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1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087

Marina Molina Vilaró
Neus Molina Vilaró
Anna Moya Oller
Blanca Oliach Alasá
Berta Pallejá Comas
Laura Sánchez Rullx
Mª Montserrat Tomasa Torrallardona
Mª Teresa Vidal Gotanegra
Ana Mª Vidal Vidal
Mª Teresa Vidal Vidal
Mª Pilar Vilaró Rodriguez
Africa Domingo Aymar
Mº Joana Virgili Gasol
Mª Teresa Blasco Viñes
Claudia Burgos Guinovart
Mª Jesús Garcia-Morato Pérez
Meritxell Guinovart Moreno
Ana Moreno Pérez
Mª Rosa Moreno Bertomeu
Sofia Múgica Bové
Magdalena Garcia Olivé
Abril Albiol Gasull
Marta Vicens Berenguer
Sofia Parisi Luengo
Ana de Ezquerra Basco
Clàudia de Ezquerra Basco
Blanca Lago Forns
Lucía Saura Zornoza
Irene Saura Zornoza
Mª del Carmen Fernández Plaza
Gemma Solé Sedeño
Pilar Sàez Millán
Mª Teresa Vidal Martín
Ana Patiño Vidal
Fina Rodriguez Gómez
Jéssica Joaquin Cobo
Cristina Moragues Salvadó
Marta Tarrats Moragues
Juny Rós Masip x
Sofia Aymar Miró
Mireia González Mohedano
Sónia Rovirosa Peña
Nadia Ortega Gázquez
Ariadna Valero Santamaria
Mariona Valero Santamaria
Elsa Martínez Marsal
Teresa Llurba Cunillera
Noa Moreno Borrull
Roser Olivé Aymerich
Clàudia Jiménez Grau
Raquel Novell Martinez
Mª Dolors Font Catà
Alicia de Manuel Herrero
Chelo Boada Valls
Cloé Martinez Marsal
Carmen Dapena Arnau
Angels Ferrando Gómez
Glòria Jordà Múgica
Jana Anguera Belmonte
Bet Roch Belmonte
Mª Teresa Feliu Méndez
Susana Tous Vilella
Rita Gómez Mejías
Helena Yáñez Loma-Osorio

1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106

Martina Salvadó Montalban
Vera Salvadó Montalban
Irene Sabás Marín
Carlota Guzman Bernáldez
Ariadna Pujol Feixas
Joana Alfaro Oviedo
Araceli Ortega Parejo
Daniela Macián Casas
Gisela Pallejà Padró
Mª Dolores Comelles Garcia
Alba Martín Simó
Teresa Noriega Bear
Alejandra Hermoso Nin
Joaquina Aznar Bielsa
Jenifer Cubeles Aznar
Sofia Blanco Bonillo
Marisa Castillo Rosique
Ana Huber Martí
Mafalda Peyra Grau

ALTES 2019
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122

M. del Carmen Porta Campos
Carolina Badia Porta
M. José Rivas Hernández
María Tresserras Martínez
Nuria Tresserras Martínez
Valeria Puig Lozano
Cristina Cid Salavert
Anna Docampo Guinart
Adriana Merladet Domenech
Carmen Merdalet Domenech
Claudia Domingo Aymar
Irene Giró Lascano
Laia Massó Guela
Judit Bigorra Nieto
Laia Castellvi Alonso
Esther Freijanes Sangroniz

Congregantes difuntes
Sra. Montse Costa, vda. de Virgili
Sra. Pepa Lerin Cortés
Sra. M. Teresa Moya de Farré
Sra. Magdalena Pons Solé
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Passeig Marítim Rafel de Casanova, 3 · 43003 Tarragona · Tel. 977 292 191
www.apartamentosastoria.com
astoria@tinet.org

Botiga online 24h

www.florspros.com

Buffet lliure
Braseria oberta les 24 hores

Crta. Nal. 340a - km 1173 - 43893 ALTAFULLA

Tel. 977 650 028

www.elbuffetdealtafulla.com

Especialistes
en nuvis i cerimònia

Rambla Nova, 42 TARRAGONA

compromís amb els teus ulls

GCMD-252

Rambla Nova, 88. Tarragona
Tel. 977 23 42 51 info@opticafullana.com

Tel. 977 252 610

C/ Sant Agustí 11 - Tarragona
info@viatgesberga.com www.viatgesberga.com

Baixada Misericòrdia, 6
43003 TARRAGONA

Tel. 647 956 315

Passeig Marítim Rafel de Casanova, 23 - TARRAGONA - Tel. 977 24 18 28
info@masrosello.com www.masrosello.com

Passeig Marítim Rafel de Casanova, 24 - TARRAGONA - Tel. 977 23 40 40
lacaleta24@gmail.com restaurantlacaleta.com

Enviar aquesta butlleta a la seu social de l’Entitat: C/ Natzaret, 1 - 43003 TARRAGONA o per correu electònic: tarragonasoledad@gmail.com

Congregació de Senyores
sota la Invocació de la Puríssima Sang
de Nostre Senyor Jesucrist
i de la Mare de Déu de la Soledat

Nom:____________________________________________________________
Cognoms:________________________________________________________
Adreça:__________________________________________________________
Codi Postal:__________________ Municipi:_____________________________
Telèfon:_____________________ Data de naixement:_____________________
Mòbil:______________________ E-mail:_______________________________
Quota anual congregant i aspirant: 18,00 euros.

BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Benvolgut/da senyor/a, us prego que carregueu al meu compte corrent/llibreta d’estalvis,
fins a nou avís els rebuts que li presenti la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de
la Soledat a nom de:

en concepte de quota anual.
Titular del compte:
IBAN:
ES

Signatura del titular

Tarragona, 2019

La Congregació de Senyores de
la Mare de Déu de la Soledat
Agraeix
a totes les persones, entitats, empreses i comerços
que han fet possible aquesta publicació.

Setmana Santa, Tarragona 2019

