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Setmana Santa 2014: LA CONVERSIÓ DEL COR
Benvolguts confrares i tots en Jesucrist, Nostre Senyor, mort i
ressuscitat,
No és estrany que davant tantes tragèdies com vivim avui i especialment del patiment dels innocents, hom pugui arribar a dir: com
Déu pot permetre aquestes coses? Moltes persones, escandalitzades
per la «passivitat» de Déu, han perdut la fe o han acabat negant-ne
l’existència.
Certament, el mal és un dels grans misteris, i la seva existència no es pot negar, però sí que sabem segur que Déu no el va crear, com tampoc no va crear la mort. Paradoxalment, Déu mateix
va experimentar, en la persona del Fill, el mal i la mort. Aquest és el missatge que cada any ens
transmet la contemplació de les processons durant la Setmana Santa.
Interrogat pels seus deixebles davant la tragèdia d’uns homes que havien mort accidentalment
(Lc 13,4-5), Jesús afirma una cosa sorprenent: «¿Us penseu que eren més culpables que tots els
altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu de la mateixa
manera.» Penso que aquí es troba la clau de la qüestió: davant el misteri del mal, Déu ens demana conversió. Davant la passió de Jesucrist, de la seva traïció, de la seva tortura injustificable,
del seu judici inic, de la seva condemna i de la seva mort ignominiosa, és a dir, contemplant els
passos de la nostra Setmana Santa, l’única resposta que Déu espera de nosaltres és la conversió.
En què consisteix aquesta conversió? Doncs a canviar la nostra mentalitat, canviar el xip, començar a pensar i a viure d’una altra manera: a la manera de Déu. I quina és la manera de Déu?
L’amor, estimar. El primer pas en el procés de conversió és reconèixer l’amor immens amb què
Déu ens estima a tots sense excepció, a tu i a mi, un amor tan gran que l’ha portat a lliurar-se
fins a la mort en creu. Si arribem a experimentar en el nostre cor aquest amor gratuït i incondicional de Déu, ens adonarem de seguida que ell és el nostre Pare, que tots som germans i que
hem d’estimar Déu i els germans per damunt de tot. Comprendre i experimentar que Déu és
Pare ens canviarà completament la vida, la nostra manera de veure les coses, fins i tot les més
negatives, i ens omplirà de goig, el goig que només donen la fe, l’esperança i l’amor.
El sant pare Francesc ens ha fet un regal meravellós amb la seva exhortació apostòlica Evangelii
gaudium (l’alegria de l’Evangeli), que des d’aquí animo a tots a llegir, meditar i assaborir. Com
diu el sant pare, en la trobada amb l’amor de Déu «hi ha la font de l’acció evangelitzadora. Perquè, si algú ha acollit aquest amor que li retorna el sentit de la vida, com pot contenir el desig
de comunicar-lo a d’altres? […] Aquí descobrim una altra llei profunda de la realitat: que la
vida s’obté i madura a mesura que hom l’ofereix per donar vida als altres. Això és en definitiva
la missió» (I,8; II,10). Això és al que us animo a tots des d’ara: a fer l’experiència de l’encontre
amb Déu i a comunicar-lo al vostre entorn.
Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva benedicció. Bona Pasqua!
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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Cada any retorna la primavera per rememorar els ritmes de l’existència. Aleshores, la natura es desvetlla del llarg somni hivernal,
una imatge que ens evoca la resurrecció de Crist.
La fragància dels boscos, la flaire mediterrània de la farigola i
l’explosió floral ens convoquen a una fita preeminent del calendari tarragoní: la Setmana Santa. A Tarragona, aquesta cita convoca i acull sensibilitats de persones que la troben atractiva per
motius força diversos i complementaris, des de la fe o la tradició
familiar fins a l’admiració turística.
Precisament van ser les senyores de la Congregació de la Soledat
les qui, en el seu moment, van revitalitzar la flama de la Setmana
Santa. Per aquest motiu i per molts d’altres, Tarragona no s’entendria sense la decidida aportació femenina.
De tot cor us agreixo el vostre compromís i la vostra trajectòria
(des de 1846 acompanyeu la Mare de Déu de la Soledat) i us
encoratjo a seguir treballant per la nostra vella, estimada i bonica
ciutat.

Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona
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Reviure l’esperit DE LA SETMANA SANTA
Espiritualitat, tradició i història conflueixen durant la Setmana
Santa per commemorar un dels moments més importants de
l’any litúrgic cristià. És temps de reflexió i recolliment, de viacrucis, de processons i d’un vast i ric conjunt de celebracions que
impregnen aquests dies els nostres pobles i ciutats.
Al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre aquesta celebració
adquireix una dimensió especial, atès el caràcter monumental
que caracteritza bona part dels actes que hi són associats. Potser
és per això que aquest esdeveniment ha assolit oficialment categoria patrimonial en diversos indrets de les nostres comarques.
Fragor, color i festa conviuen aquests dies amb el recolliment i el
silenci, i creen sovint un ambient corprenedor.
Publicacions com la que teniu a les mans són testimoni i portaveu de com es viu la celebració i dels sentiments que genera. Una
tradició arrelada i ben nostra, amb una projecció social i cultural
que va més enllà de l’estricte sentit religiós fins a esdevenir patrimoni de tothom.
Des de la Diputació de Tarragona, vull felicitar les diferents associacions i entitats de la Setmana Santa, per la seva tasca constant
i desinteressada que contribueix a enaltir i difondre la tradició i
a mantenir viu l’esperit d’aquesta setmana arreu de les nostres
comarques.
Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona
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Benvolgudes amigues,
Un any més em dirigeixo a vosaltres amb gran plaer, amb motiu
de la celebració de la Setmana Santa de Tarragona. Com a tarragoní, n’espero amb delit l’arribada. El silenci que omple els carrers de la nostra ciutat durant aquests dies de fe és la millor mostra del respecte i la veneració que els tarragonins mostrem cada
any orgullosos de la nostra festa tradicional d’interès nacional.
És evident que part d’aquest orgull és degut a l’excel·lent tasca que du a terme la Congregació de Senyores de la Mare de
Déu de la Soledat. Fa més de trenta anys que la Soledat, com és
coneguda per tothom, tanca la processó del Sant Enterrament,
un instant que ens emociona a tots perquè ens arriba el dolor
d’una Mare, la Mare de tots, davant la mort del seu Fill. Com
vaig deixar escrit l’any passat, ho torno a repetir enguany: moltes
gràcies per convertir la vostra fe en patrimoni comú de tots els
tarragonins i tarragonines.

Jordi Sierra Viu
Subdelegat del Govern a Tarragona
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Tot muda I TOT ROMAN
Arriba la primavera, puntual, i sabem que, al cap de pocs dies
o setmanes, arribarà la Setmana Santa. Quan els calendaris i les
agendes no eren d’ús comú, el pas del temps es mesurava pel santoral, i el refranyer popular en té moltes mostres. La Candelera,
per saber si l’hivern és viu; per Sant Josep, verdeja el cep, o per
sant Lluc, mata el porc i tapa el cup. Aquestes dites ens porten a
dates concretes, fixes, però la Setmana Santa és mòbil. Potser això
ens dóna una idea que, tot i que es tracta d’un fet anual, repetit,
una mena de ritu, també és diferent cada any.
Com sempre, de fa segles, sortirà la processó, centenars d’homes
i dones la seguiran amb silenci i respecte. Com sempre, de fa
segles, passos i portants, atxes i ciris desfilaran pels carrers de
Tarragona. I, no obstant això, aquest moviment de calendari ens
hauria de fer pensar en allò que, cada cop, té de diferent. A partir
del misteri de la passió, mort i resurrecció, que es manté al llarg
dels segles, en podem fer una lectura, una interpretació, als nostres dies. De fet, podem i convé que ho fem, perquè el món no
és el mateix, les necessitats de la gent són canviants i la utilitat de
celebrar la Setmana Santa és diferent cada any.
És aquesta capacitat de fer-se ressò del món d’avui, de les necessitats dels homes i dones d’avui, que la Setmana Santa es renova
i continua cada any. I, a la vegada, es manté fidel a un missatge
bàsic —estimeu-vos els uns als altres— que, aquest sí, és permanent. Tot muda i tot roman.
Joaquim Nin i Borredà
Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona
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Espiritualitat i tradició en la nostra Setmana Santa
Tarragona es prepara, un any més, per viure una de les manifestacions més solemnes de pietat popular; sentiments i emocions que
omplen els carrers de la ciutat en la Setmana Santa. Una vegada
més som referent, punt de trobada i cruïlla d’una tradició que és
un dels símbols d’identitat de la nostra ciutat. Al llarg d’aquests
dies, Tarragona respira solemnitat, i els tarragonins i tarragonines
constituïm les essències i els valors més importants de la nostra
Setmana Santa. Places i carrers s’omplen de gent per acompanyar
amb sentiment i cerimònia un acte que ens recorda un sacrifici
d’immensa generositat humana i de gran profunditat religiosa.
En el cas de l’apreciada i estimada Congregació de Senyores de la
Mare de Déu de la Soledat, la seva fidelitat, entrega i respecte cap
a la Setmana Santa enriqueix i il·lumina una celebració en què es
barregen, de manera singular, els sentiments i els costums arrelats
a la nostra ciutat. I és que la Setmana Santa forma part de la nostra
identitat col·lectiva des de l’edat mitjana.
Així mateix, és l’ànima de la nostra ciutat, i alhora un exemple de
la capacitat que tenen les manifestacions religioses de cohesionar
les comunitats que els donen suport, fet cabdal en moments com
els actuals, en què tant es necessiten la fe i l’esperança. Sens dubte,
la Setmana Santa a Tarragona és singular, especial pel seu entorn
i per la seva tradició. És única no només pel seu contingut, sinó
també per l’empremta que suposa, avui dia, mantenir vives les germandats, agrupacions i associacions que fan possible l’arrelament
d’aquesta genuïna manifestació religiosa.
És per això que vull aprofitar aquestes línies per agrair a la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat la col·laboració
amb la nostra Setmana Santa i en els actes que s’organitzen, així
com la participació. I us encoratjo a viure una Setmana Santa amb
la màxima plenitud, en un preuat exercici de reflexió, honradesa
i ciutadania.
Josep Andreu i Figueras
President del Port de Tarragona
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Com cada any, la Setmana Santa torna per omplir completament
el nostre ambient ciutadà, els carrers i, en molts de casos, les nostres emocions i sentiments. Sentiments interns que cadascú viu
de forma diferent i amb intensitat diversa, en funció de la seva fe.
Jo, que participo de manera activa en els actes de la Setmana Santa tarragonina, no puc fer més que donar-li tot el suport personal
que estigui a la meva mà.
El cos m’ho demana i ho faig amb molt de gust. Però des de l’ens
que represento, comprenc que la meva opinió particular, les meves
creences personals i les meves actituds privades no poden justificar
l’homogeneïtat de tota la societat; però des d’aquest lloc públic
sí que us convido a fer una reflexió que justifiqui el suport de les
institucions a tots aquests actes que s’organitzen a la nostra ciutat.
Durant aquestes dates, Tarragona és Setmana Santa. Una Setmana Santa referent a Catalunya i a tota la Península. La ciutat s’omple d’actes i manifestacions pertot arreu, en què participen, amb
més o menys intensitat, tots els ciutadans i moltíssims visitants.
Precisament aquesta participació espontània de la societat civil
és el que la fa viva i sentida, la que la fa important. Tarragona i
molts tarragonins treballen durant tot l’any per fer cada dia més
gran aquest símbol d’identitat cristiana.
La Setmana Santa és molt més que una magna manifestació religiosa, cultural o popular. La seva grandiositat excedeix qualsevol
d’aquests marcs per fusionar-los tots en un conjunt que supera
tota mena d’anàlisi parcial.
Com totes les coses transcendents i importants, la celebració de
la Setmana Santa arriba a les persones, les marca, les motiva, hi
incideix, però no deixa ningú indiferent.
Celebro l’esforç i l’entusiasme de tots vosaltres, confrares, que
doneu vida a Tarragona, que la feu gran i la convertiu en un
referent a imitar.
Gràcies i bona Pasqua.
Frederic Adan Domènech
President del Consell Comarcal del Tarragonès
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Tan bon punt encetem la Quaresma, per la seva religiositat, devoció, costums i tradició, Tarragona és ja Setmana Santa, i, evidentment, per la vitalitat de les confraries, que queda palesa en el
conjunt d’actes que preparen quan arriben aquests dies tan assenyalats.
La tradició, profundament sentida i arrelada, plena d’essències
espirituals i compromesa amb els temps de crisi econòmica i de
valors que vivim —i patim— ens empeny a estar oberts a les necessitats dels nostres germans; és ara que redescobrim una de les
característiques principals que ha de tenir una confraria: la caritat.
Des de les confraries, podem ser porta oberta per a tots aquells
que buscant Crist ens vénen a trobar. Perquè el retrobament amb
Crist es produeix, també, mitjançant les imatges que acompanyem pels vells carrers de la Tarragona de sempre, la de les tradicions cristianes que mantenim gelosament i que tenim el deure de
transmetre. Els confrares hem de ser expressió viva de la nostra fe,
no pas adormida, que es renova any rere any cada cop que sortim
a la processó.
Els qui estimem la nostra Setmana Santa tenim la necessitat
d’obrir-la als altres i millorar-la per a tothom. Volem que tots els
nostres passos es trobin en esglésies perquè es puguin contemplar
públicament. Volem compartir amb tothom el que portem al cor
i que, a la fi, no és sinó la vivència de la passió, mort i resurrecció
de Crist.
Us animo a participar activament en tots els actes de la Setmana
Santa tarragonina. A redescobrir carrers i places amb una altra
visió i percepció. La mirada d’uns ulls que se saben partícips d’un
esdeveniment molt especial i espiritualment gratificant.
Que tingueu una bona Setmana Santa i una millor Pasqua de
Resurrecció!

Joaquim Julià Panadés
President de l’Agrupació d’Associacions de la Setmana Santa de Tarragona

Soledat_1 9

2 0 _Soledat

Vida cristiana I PIETOSA
Les diverses associacions de Setmana Santa, amb diferents noms,
tenen moltes coses en comú i al mateix temps cada una té les seves
característiques i la seva identitat.
Preparar les celebracions no ha de consistir només a organitzar les
coses materials i externes. Cada un de nosaltres s’ha de preocupar
de la seva preparació interna i espiritual. Si bé cada associació ha
de recordar els seus objectius fundacionals i reviure’ls de manera
adient al moment actual, també és bo que tinguem en compte tot el fons de la Setmana Santa
que ens és comú.
Tots ens hem d’examinar de com fem els actes de culte, com resem, com cultivem l’espiritualitat
i el sentit eclesial, com formem la nostra fe, com exercim la caritat envers els germans, sobretot
els més pobres i marginats, i com donem testimoni de la nostra fe en la nostra societat, com
evangelitzem. A l’interior de cada agrupació hi ha d’haver germanor, comprensió i respecte amb
exemple de caritat fraterna, que ha de ser la font i l’aliment de la vida de cada una. Som seguidors de Jesucrist, que ens va manar que ens estimem els uns als altres. De nosaltres, com dels
primers cristians, s’hauria de poder dir: “Mireu-los com s’estimen!”
El papa Francesc ens diu moltes coses. No ens dediquem només a admirar el que diu o el que
fa. Es tracta d’imitar les seves actituds, que ens ajuden a ser imitadors més fidels de Jesucrist. En
la seva recent exhortació apostòlica, “La joia de l’Evangeli”, el papa ens diu que la pietat popular
és una “veritable expressió de l’acció missionera espontània del poble de Déu... reflecteix una
set de Déu que solament els pobres i senzills poden conèixer —citant el papa Pau VI— i que fa
capaç de generositat i sacrifici fins a l’heroisme, quan es tracta de manifestar la fe” (n. 122-123).
Tot això ho han de tenir clar els dirigents de les associacions a què ens referim, ben conscients
que en cada una és possible que també hi participin col·laboradors i voluntaris que ho fan amb
altres visions i motivacions: històriques, folklòriques, culturals, tradicionals, turístiques, econòmiques, ciutadanes... Benvingudes siguin aquestes col·laboracions, a condició que respectin la
identitat pròpia de la Setmana Santa, no se’n desdiguin i fins i tot ajudin a mantenir la identitat
de cada associació.
Miquel Barbarà Anglès
Delegat diocesà per a les Associacions de Setmana Santa
Consiliari de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona
Prefecte i president de la Sang de Tarragona
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Estimades congregantes,
De nou ens trobem davant de la Setmana Santa, dies de respecte i
recolliment. Quantes hores de preparació per uns pocs moments
escollits com a manifestació de la fe, en la fe que hem de viure i
no en les paraules.
Durant anys la Congregació de Senyores sota la Invocació de la
Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de
la Soledat evidencia la manifestació dels nostres costums cristians
consensuats en el nostre entorn familiar generació rere generació.
Per nosaltres, ha estat un any trist, ja que hem perdut dues persones molt estimades. La primera, la Sra. Rosó Teixell, que formava
part de la Junta Directiva, era molt apreciada, perquè ens aconsellava i ens ajudava sempre. La segona, Mn. Francesc Esplugas,
que va ser durant anys el nostre president.
En aquests 365 dies també cal destacar la participació en el XXVI
Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, amb el lema
“Semana Santa, atrio de los gentiles”, que va ser molt nombrosa, ja que va tenir lloc a la nostra estimada ciutat de Tarragona.
Ens va agradar compartir-ho amb altres confares de les diferents
ciutats que hi van assistir. Una de les idees que vam poder compartir, entre altres, va ser la importància de sortir d’un mateix i
buscar en la perifèria. Tots tenim alguna cosa per oferir i també
alguna cosa per rebre; sempre és bo compartir, especialment en
els temps difícils.
Apreciades congregantes, aspirants, portants del pas i membres
de la banda, us desitjo que gaudiu d’una bona Setmana Santa i
d’una feliç Pasqua.

María Dolores Nolla Tapias
Priora de la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat
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Trenta-tres anys tenia,
un jove ple de virtuts,
admirat per tot el poble.
Per tantes meravelles
que captivava la gent
i que el feien marxar al turment.
Però jo crec que el mal
perdurarà sempre,
el mal és un corcó
que s’escampa sense por
que malmet tot el que troba
per situar-se millor.
Déu va posar-lo a la terra
el seu Fill tan estimat
per donar-nos una lliçó
de bondat i comprensió
de tot el que en la vida és bo.
Però uns malvats
no podien suportar
la senzillesa i el respecte
que aquest noi podria donar
fins que el feien matar
carregant-li una creu
que pesava enormement
pels carrers més empinats
el feien pujar arrastrat.
La seva mare, pobreta,
no va voler deixar el Fill
que en un plor d’esgarrifança
anava sofrint i sofrint.
Quina mare més valenta
va haver de suportar
aquells malignes claus
que el varen traspassar.
Mare de Déu de la Soledat,
Us estimo de cor en desmesura.
Voldria que la meva poesia
fos com un ram de violetes
fragància que s’estanqués
fins al cel i us pugés.
Feu una abraçada
dolça, suau plena de sentiments i amor
que us donaria el meu cor.
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Maria Dolores Cabré

A Tu,
excelsa
Mare
de Déu
de la
Soledat

Mn. Francesc Esplugas Llorens IN MEMORIAM
Mn. Francesc Esplugas Llorens va traspassar a la casa del Pare el dia
22 de febrer d’enguany. Va rebre a la capella del palau arquebisbal
l’admissió a ordes i va ser ordenat prevere el 19 de març de 1950 al
Col·legi Espanyol de Roma, quan tenia 20 anys.
Va ser vicari de la parròquia de Santa Maria de la Catedral de Tarragona, on anys més tard va ser nomenat mestre de cerimònia i de
capella. El seu ministeri el va portar a ser capellà de la Ciutat Residencial de Tarragona (1957-1991), rector de la parròquia de Sant
Cosme i Sant Damià (1960-1991), delegat diocesà de vocacions i
capellà de l’església de Jesús i Maria. També va exercir de professor
al Seminari Pontifici de Tarragona, al col·legi Sant Domènec de Guzman i a l’Institut Martí i
Franquès de Tarragona. Del 2003 al 2004 va ser membre del Consell Presbiteral.
Durant diversos anys va presidir la Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima
Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat. La Junta Directiva vol mostrar el seu reconeixement i afecte a una persona recta però molt entranyable que ens va inculcar
uns valors que encara avui dia perduren. El tenim en el nostre record, pensem en ell i el recordem amb molta estimació per la gran petjada que va deixar en la Confraria.
Mn. Francesc Esplugas Llorens, reposeu en la pau de Crist.
M. Antònia Blanco Segura
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Memòria anual
M. Antònia Blanco Segura
Secretària de la Congregació
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La memòria anual 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 s’obre amb l’activitat oficial de l’entitat, que es va començar el dijous dia 28 de febrer amb la missa oficiada a l’església de Natzaret,
en sufragi de les dinou congregates traspassades durant l’any. A les 18.30 h es va convocar
Junta General Ordinària, d’acord amb els Estatuts. Hi eren presents el president, M. I. Miquel
Barbarà; la priora, Sra. M. Dolores Nolla; la Junta Directiva de la Congregació, i un nombre
important de congregantes.
Després de donar la benvinguda als assistents, es va llegir i aprovar l’acta de la sessió anterior.
També es van presentar i aprovar la memòria d’activitats i l’estat de comptes corresponents a
l’any 2012, que va exposar a l’assemblea la tresorera de la Congregació, Sra. Montserrat Gabriel.
Tot seguit es va passar al torn obert de paraules, amb preguntes i intervencions dels assistents. A
continuació es va presentar la proposta d’aprovació del pressupost ordinari previst per a l’exercici del 2013.
La Junta de la Congregació de la Soledat s’ha reunit diverses vegades en sessió de treball durant
l’any. També s’han aplegat en diferents reunions els membres que formen la Comissió Mixta
de la Congregació de la Puríssima Sang, composta per Mn. Miquel Barbarà, les representants
de la Junta de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat, les Sres. Nolla, Gabriel i Potau, i els
representants de la Junta de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang, per tractar
els temes comuns que afecten totes dues congregacions, sobretot l’econòmic. D’aquesta manera
complim amb la nostra aportació per sufragar les despeses de la casa de Natzaret.
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. Col·laboren en els protocols de tots els actes i en el concurs de dibuix i narrativa de
diferents col·legis de Tarragona.
El dia 13 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 a aquest piadós acte. Hi
van participar diverses senyores de la Junta.
El divendres 15 de febrer es va presentar a l’església de Sant Agustí el cartell de la Setmana Santa
2013, que hi donava el tret de sortida. L’organitzava l’ASST i el va presidir monsenyor Jaume
Pujol i Balcells.
En primer lloc, van desfilar un congregant i un aspirant de cada confraria, els quals van dipositar
una espelma. Posteriorment, van actuar el Cor i l’Orquestra dels Amics de la Catedral dirigits
per monsenyor Miquel Barbarà, i el Cor Jove Schola Cantorum, també dels Amics de la Catedral, dirigits per la Sra. Anna Mateu.
El 23 de febrer, segon dissabte de Quaresma, vam assistir com a membres de l’Agrupació
d’Associacions de Setmana Santa a les XXI Visions, que rebien la participació de l’entitat
convidada la Setmana Santa de Terol, representada per la Junta de Hermandades y Cofradías.
El president d’aquesta entitat, el Sr. José Manuel Muñoz, i el president de la Cofradía de la
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Entrada de Jesús en Jerusalén, el Sr.
Fernando Balén, van explicar davant
de la concorreguda audiència algun
dels detalls més tradicionals d’aquesta celebració, que l’any 2006 va ser
declarada festa d’interès turístic nacional.
Com cada any, els assajos dels portants del pas i de la banda de timbals
van començar molt aviat, per familiaritzar-se amb les diferents situacions
que es troben en el recorregut processional de Divendres i Dissabte Sant.
Agraïm l’esforç i dedicació desinteressada de tots els membres. En especial,
la Junta vol fer un reconeixement al
cap de portants, el Sr. Joan Salvadó,
pel seu compromís i fidelitat amb la
Confraria.
El 12 de març la Sra. Maria Martí Baiget va presentar el nostre dotzè opuscle
a la seu, l’església de Natzaret. Va repassar literàriament els planys de Maria i
va glossar com grans autors humanitzen la figura de Maria en els seus patiments, com a dona i com a mare.
L’església de Natzaret estava plena de
gom a gom. La Sra. Martí va estructurar la presentació a partir d’un estudi de la passió dels dolors de Maria
a través d’alguns textos literaris que
va seleccionar. Va exposar els orígens
d’aquests planys, que sembla que es
troben en els versicles de l’Evangeli.
Com detallava la presentadora: “El
deixeble estimat quan Jesús li encomana la seva Mare.”
Durant la intervenció, va recomanar uns textos bellíssims que relaten
la passió de Crist interpretada a través dels ulls d’una dona, Maria, que,
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adolorida, es troba davant de la mort del seu Fill. També va fer una passejada per un conjunt
d’obres literàries que tracten la passió de Maria.
Va definir l’opuscle com “un exemple viu d’expressió narrativa, poètica, literària i gràfica, exponent de la participació ciutadana”. En referir-se a la Congregació de la Mare de Déu de la
Soledat, va agrair a la Junta Directiva la confiança que se l’escollís per presentar-lo. Va dir que
mantindria un càlid record d’aquest acte, ja que per a ella va ser una experiència enriquidora que
li havia donat l’oportunitat d’aprofundir en un tema que sempre li havia interessat moltíssim.
La seva dissertació va ser esplèndida, ja que la Sra. Martí té una gran vàlua personal i professional. És diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Filologia Catalana i en Llengua i Literatura Francesa per la Universitat de Ciències
Humanes d’Estrasburg, ciutat on residí del 1971 a 1975.
També va impartit cursos de llengua i literatura francesa en diverses escoles i institucions acadèmiques, i de tecnologies de la informació i documentació a la Universitat Rovira i Virgili. A
més, ha exercit la professió de bibliotecària en diverses institucions públiques.
L’any 1990 entrà per oposició a la Biblioteca de Lletres de la plaça Imperial Tàrraco de la Universitat Rovira i Virgili. Dos anys després fundà i dirigí la Biblioteca de la Facultat de Ciències
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. Ha publicat articles en revistes especialitzades i
també monografies sobre llengua i literatura catalanes i sobre alguns perfils biogràfics.
Abans de començar la presentació de l’opuscle, el Cor Jove de la Catedral, dirigit per la Sra.
Anna Mateu, va oferir un recital interpretant tres peces musicals.
Aquest acte s’inicià amb el tradicional parlament de la priora de la Congregació, la Sra. M.
Dolores Nolla. La presidència de l’acte, amb el nostre president, monsenyor Miquel Barbarà,
juntament amb la Sra. Nolla, estava formada per l’alcalde de Tarragona, Sr. Josep Fèlix Ballesteros. També hi van ser presents el Sr. Jordi Sierra, delegat del Govern; el Sr. Albert Vallvé,
vicepresident de la Diputació, i el Sr. Joaquim Julià, president de l’Agrupació d’Associacions de
Setmana Santa. El Sr. Xavier Tarrés, tinent alcalde, ens va acompanyar al sopar que la Junta va
oferir a la conferenciant.
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Per cloure l’acte es van entregar les medalles als abanderats
de la processó de l’any 2013: el Dr. Josep M. Vives, abanderat principal de la Congregació el Divendres Sant; la Sra.
Laura Passitti-Franquet, abanderada dels aspirants, i les Sres.
Isabel López i Pilar Ortiz, abanderades respectivament de la
processó de Dissabte Sant.
També es va entregar una agulla de pit de la Soledat a la presidenta de la Germandat Jesús de Natzaret, Sra. Eulàlia Veà,
com a agraïment perquè la Mare de Déu va ser restaurada a
l’església de Sant Miquel del Pla, seu de la Germandat, per
facilitar la feina de l’artista tarragoní Eustaqui Vallès.
Hem d’agrair afectuosament al Sr. Albert Nel·lo la fotografia
cedida i feta per ell, que va ser portada de la revista, i també
tot el material que ens entrega per tal que en fem ús desinteressadament. La colpidora imatge era de la Mare de Déu
de la Soledat desfilant en processó entrant al portal de Sant
Antoni.
Ens van acompanyar en aquest acte moltes personalitats:
la Dra. Encarnació Ricart Martí, vicerectora de Societat i
Relacions Institucionals de la Universitat Rovira i Virgili;
el Sr. Jordi Agràs, delegat dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Tarragona; el Sr. Pau Pérez, primer
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona; el Sr. Xavier Tarrés, el Sr. José Luís Martín, la Sra. Judith Heras, el
Sr. Joan Basora, Mn. Francesc Gallart, Mn. Magí Mejias,
Mn. Jordi Figueras, Mn. Josep Queraltó, el Sr. José Carlos
Martínez Losada, comandant de Marina; el Dr. Josep M.
Sabaté, el Sr. Rafel Gabriel, la Dra. Rosa M. Virolés, el Dr.
Antoni Jordà, el Sr. Antoni Vives, etc.
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L’any passat vam celebrar un aniversari molt important: primer, perquè va fer setanta anys que
tenim l’escultura de la Mare de Déu de la Soledat, esculpida l’any 1941 pel Sr. Camps i Arnau.
Va ser adquirida per un acord de Junta del 18 de novembre de 1940, quan era priora la Sra.
Isabel d’Orovio, i va costar 5.000 pessetes. I, segon, perquè l’actual talla, que fou cisellada per
l’escultor Josep Viladomat i desfila processionalment el Divendres i el Dissabte Sants, va complir el cinquantè aniversari.
El 9 de març la Reial Germandat de Jesús Natzarè va organitzat una taula rodona titulada “La
Setmana Santa a Tarragona. Cap on anem i com hi anem”, dirigida als joves. Els òrgans de govern d’aquesta Germandat van demanar la col·laboració de la nostra congregant Sra. Alexandra
Tarragó per participar-hi com a representant de la Congregació.
Aquest ha estat un any especial, ja que en plena Quaresma, el 13 de març a les set i set minuts,
el fum blanc procedent de la Capella Sixtina anunciava l’elecció d’un nou pontífex: Francesc I,
Jorge Mario Bergoglio.
El dijous 21 de març es va dur a terme la conferència quaresmal “L’Any de la Fe i les associacions
de Setmana Santa”, que va anar a càrrec de monsenyor Sebastià Taltavull Anglada, organitzada per la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat i per la Reial i Venerable
Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. L’acte va tenir lloc a l’església de
Sant Agustí, presidit per l’arquebisbe, Jaume Pujol i Balcells. Hi va haver una gran afluència de
públic i la presència de tots els membres de totes dues congregacions. També hi va ser present
el vicari episcopal de l’Arxidiòcesi, Mn. Joaquim Fortuny; el vicari episcopal de Tarragona, Mn.
Jordi Figueras, i Mn. Miquel Barbarà, perfecte i president de les dues congregacions.
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Monsenyor Sebastià Taltavull va iniciar la conferència
detallant cronològicament una tradició com la Setmana
Santa i va dir: “Les confraries posen en evidència dues
coses: la fidelitat que persisteix al llarg del temps i també
la presència cristiana a la ciutat. Anar pel carrer pot ser
un signe revelador de la presència de Crist. Si durant
la Setmana Santa mostrem Jesucrist al carrer és perquè
creiem en Ell i el volem donar a conèixer.”
Aquest acte va concloure amb unes paraules de monsenyor Barbarà, que convidava el públic assistent a participar en totes les celebracions i actes litúrgics que es
fessin i agraïa a monsenyor Sebastià Taltavull la conferència, sobre la qual va remarcar que l’Any de la Fe ens
ha de portar a una major identitat cristiana.
No volem oblidar des d’aquestes ratlles la sempre
desinteressada cooperació dels Srs. Alejandro Arola i
Dani Seró, i les Sres. Elvira Ferrando, Merche Mallol, Ruth Marqués, així com el Sr. Josep Ferré
(Fervi), que aporten assíduament esplèndides fotografies que il·lustren el nostre opuscle.
El 20 de març les senyores que formen part de la Junta Directiva van reunir-se per guarnir 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. Agraïm, com sempre, al president, Sr. Lluís Maestre,
i als membres de la Junta Directiva del Col·legi la constant fidelitat envers la Confraria per la
seva cortesia i el suport demostrat.
Vam col·locar a la mà de la Mare de Déu un mocador de puntes de coixí que va confeccionar la
Sra. Roser Boronat Sentís. Una peça esplèndida d’una gran finor i perfecció artística. Li agraïm
de tot cor el detall que ens va fer en confeccionar i regalar aquesta delicada filigrana.
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La Junta Directiva, en representació de l’entitat,
participà de forma activa en la intensa activitat
que comporten els 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.
El 24 de març, Diumenge de Rams, 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. També vam participar en la solemne missa pontifical concelebrada a l’altar major.
El Gremi de Marejants va ser l’encarregat d’entregar el ciri pasqual durant l’ofertori de la missa en
nom de l’Agrupació d’Associacions de Setmana
Santa.
Tot seguit vam assistir a la lectura del pregó de la
Setmana Santa, que es va fer al Saló de Plens de
l’Ajuntament, a càrrec del Sr. Albert Vallvé Navarro, prestigiós advocat tarragoní, vicepresident
de la Diputació de Tarragona i regidor a l’Ajuntament, que amb un auditori ple de gom a gom
va delectar-lo amb el seu discurs. En un to marcadament tarragoní, va explicar el paral·lelisme
que hi ha entre el significat de la Setmana Santa i
la forma com la viuen els tarragonins, sobretot el
Divendres Sant.
Aquest mateix Diumenge de Rams les senyores
Fontana, Teixell, Sevil i Potau i Blanco, totes pertanyents a la Junta Directiva, van participar en el
viacrucis processional per la Part Alta de la ciutat,
organitzat per la Reial i Venerable Congregació de
la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.
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Un altre any i a causa de la crisi, es va fer inviable portar a terme la Mostra del Patrimoni
Artístic de la Setmana Santa de Tarragona. Com a alternativa, a partir del Diumenge de Rams
es van exposar a la Catedral els deu misteris que altres anys s’instal·laven a la carpa de la plaça
Verdaguer.
El 25 de març, Dilluns Sant, vam ser presents a la missa crismal celebrada a 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, la Sra. M. Dolores Nolla, altres
membres de la Junta.
El 27 de març, Dimecres Sant, des de l’església de Sant Joan Baptista va sortir la processó del
Dolor, organitzada per la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió. Diverses congregantes i
aspirants de la Mare de Déu de la Soledat van acompanyar el pas de la Flagel·lació, de la Reial i
Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.
El Dijous Sant, 28 de març, es va celebrar a l’església de Natzaret el Solemne Ofici del Sant
Sopar del Senyor, amb assistència de nombrós públic i de les juntes de totes dues congregacions,
la Soledat i la Sang. Mossèn Gallart Magarolas celebrà la missa del Sopar del Senyor en un acte
durant el qual es renten els peus, en record del que va fer Jesús amb els apòstols. Posteriorment
els Armats, com ja és costum, van fer els torns de guàrdia d’honor al Monument del Santíssim
Sagrament.
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El Divendres Sant, 29 de març, a les 6.15 h, va sortir el viacrucis processional, encapçalat per
la Creu dels Penitents. Acompanyàrem el Sant Crist de la Sang fins a la Santa Església Catedral, on es predicà el sermó anomenat popularment de la Bufetada i posteriorment s’inicià el
viacrucis, que presidí l’arquebisbe. Hi van assistir les Sres. Fontana, Teixell, Potau i Blanco.
Aquest viacrucis no va poder recórrer el trajecte originari, ja que es va escurçar a causa de
la pluja. Quan ja era davant del palau arquebisbal, va començar a caure aigua i els piadosos
integrants d’aquesta demostració religiosa va trencar pel carrer del Claustre i pel de les Escrivanies, de manera que van entrar de nou a la Catedral, on van aixoplugar-se. Posteriorment
es va venerar el Sant Crist de la Sang.
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. Les Sres. Nolla, Fontana, Domènech i Potau hi eren presents.
Un any més, el Sr. Joan Salvadó, juntament amb altres portants, es van instal·lar el Divendres
Sant a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials per acompanyar la Mare de Déu fins que
els Armats van recollir el misteri, al bell mig de la plaça de la Seu, i marxar plegats fins a la
plaça del Rei. Més tard van assistir a la magna processó que desfila pels carrers de Tarragona.
Reconeixem amb escreix la tasca que duen a terme la Sra. Madga Bernaús i el Sr. Antoni
Garcia, que guarneixen cada any el pas de la Mare de Déu amb una gran elegància, fruit de
la seva brillant professionalitat.
No voldria oblidar-me de donar les gràcies a la Sra. Budesca, ja que, com tots sabem, any
rere any, recull una important quantitat de donatius per poder comprar les flors del pas de
la Soledat.
A la tarda del 29 de març, Divendres Sant, els Armats van recollir el pas de la Mare de Déu
de la Soledat davant la Catedral i començava així la baixada cap a la plaça del Rei. Juntament
amb el pas de la Mare de Déu, es van baixar el penó, portat per les aspirants de la Congregació, i les banderes, que portaven les senyores de la Junta Directiva.
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La bandera d’aspirants la portava la Sra. Assumpció Marsal i anaven com a cordonistes les
Sres. Montse Domènech i Montse Amigó. La bandera principal la va portar la Sra. M. Antònia
Blanco, acompanyada de les cordonistes, Sres. Dolors Fontana i Joana Carrasco. Tancaven la
comitiva la priora de la Congregació, Sra. M. Dolores Nolla; la tresorera, Sra. Montserrat Gabriel; el Sr. Fernando Torres, secretari del Col·legi d’Enginyers Industrials, i el Sr. Magí Casellas,
membre de la Junta Directiva del Col·legi d’Enginyers Industrials.

Més tard s’inicià la magna processó del Sant Enterrament, que com cada any organitza la
Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Si bé va començar a ploviscar i els misteris es tapaven amb plàstics perquè no es fessin malbé, a les nou
del vespre va caure un petit xàfec i més tard d’altres de més durada. Per aquest motiu, poc
abans de les onze de la nit, l’organització va decidir suspendre la processó, ja que s’augurava
un xàfec més important que estava a punt d’arribar. La tristesa de tothom va ser evident.
Enrere quedaven els assajos dels portants i les bandes de timbals, dels Armats, els esforços de
les juntes i dels congregants que preparen les vestes amb il·lusió i fervor religiós per aquest
dia. Tanta i tanta gent de totes les edats que acompanyen desfilant Jesús i la seva Mare. La
Soledat va haver de retrocedir tot just quan es trobava al portal de Sant Antoni. Va ser molt
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evident el desencant dels portants i de la banda
després de mesos d’assajos i preparatius perquè
tot sortís bé.
El penó de les aspirants el portava Inés Calderón
Satué, acompanyada de M. Mercè López Vendrell
i Georgina Prat Marrasé.
La bandera d’aspirants la portà la congregant
Laura Passitti-Franquet, acompanyada de la seva
filla, Irene Pérez Passitti, i Olga Rosario Boronat.
Hi donaven llum dues congregants joves que les
acompanyaven.
La presidència de la confraria que acompanyava
la bandera d’aspirants estava formada per les Sres.
Dolors Fontana, Montserrat Domènech, Teresa
Potau, Joana Carrasco i Montse Amigó.
La bandera principal de la Congregació de la Mare
de Déu de la Soledat era portada pel prestigiós Dr.
Josep M. Vives Sendra, acompanyat per la seva
filla, Pili Vives Turegano, i la seva jove, Carolina
Ibáñez Luengo. Hi donaven llum les congregantes, Rosita Bigorra i Carme Junquera.
La presidència de la Congregació estava presidida per la priora, la Sra. M. Dolores Nolla, acompanyada de les Sres. Montserrat Gabriel, Rosó
Teixell, Assumpció Marsal i Mercedes Vallvé.
Cal destacar la important tasca duta a terme
per les arrengleradores de la Confraria, ja que
fan una feina molt carregosa i determinant. Ens
comporta una gran satisfacció tenir aquestes
persones excel·lents, a les quals agraïm molt
l’esforç i la dedicació que ens demostren, tant
les que ens acompanyen el Divendres Sant com
les de Dissabte Sant, ja que la seva tasca és imprescindible.
L’assistència processional va ser en total de 2.236 persones. Pel que fa a la Congregació de la
Soledat, hi van desfilar un total de 227 membres, 126 atxes entre aspirants i congregants, més
10 arrengleradores, 30 portants, 38 membres de la banda i 23 persones entre les quals figuraven
congregantes banderers, cordonistes i presidències formades pels membres de la Junta Directiva.
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En aquesta síntesi de tots els actes que organitza i en els quals col·labora la nostra confraria,
m’agradaria destacar la feina de tres senyores de la Junta Directiva, que s’encarreguen d’organitzar internament el protocol de tots els dies sants. Es tracta d’una tasca molt difícil i ingrata que
saben portar-la amb un gran sentit de la responsabilitat. Són les senyores Montse Amigó, Gemma Brunet i Montse Domènech, a les quals donem les gràcies per la seva valuosa col·laboració.
Aquesta última forma part en representació de la Soledat a la Comissió del Pla de Millores de
la processó.
El Dissabte Sant, 30 de març, a les 18.30 h s’obrien les portes de l’església de Natzaret per donar
sortida a la nostra processó de la Mare de Déu de la Soledat i anar cap a la Catedral. Les escales
de la Catedral estaven plenes d’espectadors que van presenciar l’arribada de la Mare de Déu i
del seu seguici. Els carrers estaven plens de gom a gom.
La corona dolorosa va ser resada per Mn. Magí Mejias Sendra, que també es va dirigir al públic
amb el sentit sermó “Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare” (Jn, 19,26).
La presidència de la processó estava formada pel nostre president, Miquel Barbarà; la priora, M.
Dolores Nolla, i la tresorera de l’entitat, Montserrat Gabriel.
Ens van acompanyar les autoritats següents, que també van formar la presidència: Patrícia Anton, en representació de l’Ajuntament; Anna Solé, diputada al Parlament; Ivana Martínez, consellera de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona; Albert Vallvé, vicepresident de la Diputació;
Robert Vendrell; Frederic Adan, president del Consell Comarcal; José Carlos Martínez Losada,
comandant de Marina; Joaquim Julià, president de l’ASST; Jordi Gasol, president de l’Associació La Salle, i Elvira Ferrando, presidenta de la Germandat de l’Ecce Homo.
Durant la baixada del misteri cap a la plaça del Rei, vam tenir l’honor que l’Excm. i Rvd. Dr.
Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, presidís la processó.
La bandera negra que obria la processó la portava Marina Llorach, acompanyada de Bedur
Neguerela i Mariona Flores.
El penó de les aspirants el portava Alexandra Rion Marqués, acompanyada de les aspirants
Mariona Guasch Camacho i Andrea Santos Domènech.
La bandera d’aspirants fou portada per Isabel López Izquierdo, acompanyada de les seves filles,
Inés i Irene Potau López.
Va ser portadora de la bandera principal la Sra. Pilar Ortiz de Paz, presidenta de la Secció de Senyores de la Pietat del Gremi de Pagesos, i les cordonistes van ser les Sres. Montserrat Hernández
Caro i Rosó Claravalls Lluís, en representació del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre.
Com cada any, ens van acompanyar un bon nombre d’autoritats eclesiàstiques i civils, a més de
presidents i presidentes de diferents confraries. Per part de la Reial i Venerable Congregació de
la Sang hi va assistir Josep M. Fortuny, acompanyat de membres de la Junta.
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La Coral Augusta va ser l’encarregada d’harmonitzar la cerimònia amb els seus cants. També
ens va acompanyar la Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona, la qual va donar solemnitat
i recolliment a l’acte.
Hem de destacar l’àmplia representació de congregantes, representants d’altres confraries i sobretot les nostres aspirants, que any rere any acompanyen la Mare de Déu en el seu dolor, i en
especial les senyores representants de Nostre Pare Jesús de la Passió, fidels que des de fa molts
anys ens han acompanyat en aquest dia. Totes les senyores lluïen rigorós vestit de negre i mantellina, tradició que volem conservar al llarg dels anys.
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En arribar a la plaça del Rei es va cantar la “Salve Regina” i més tard la banda de tambors del pas,
dirigida per Montse Salvadó, va fer una brillant demostració dels seus coneixements capitanejant un toc d’homenatge a la Santa Mare, com a acatament i homenatge a Ella i com a cloenda
de la processó a l’entrada a l’església de Natzaret.
Dissabte Sant a la nit membres de la Junta Directiva van assistir a la Santa Església Catedral a
la Vetlla Pasqual, celebrada pel 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. El ciri pasqual, que presideix els oficis en el temple, el va encendre l’arquebisbe. En
acabar van felicitar-li la Pasqua. El diumenge 31 de març d’abril 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 en el temple.
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Aquest any és un motiu de satisfacció presentar el nostre un blog, creat pel Sr. Daniel Pallejà, ja
que era un desig esperat de molts anys. Us recomano que el visiteu per gaudir-ne.
Vam donar suport al Gremi de Marejants perquè li fos atorgada la Creu de Sant Jordi, que
posteriorment li va ser concedida el 15 de maig en un acte solemne al Saló Sant Jordi del Palau
de la Generalitat. En destaca la tasca social que du a terme, des del segle XIII que va començar a
caminar fins a l’actualitat, i la participació durant tres segles en la Setmana Santa tarragonina, la
qual cosa ha contribuït en gran manera a la projecció de la ciutat. Tots són persones vinculades
al món de la mar. Felicitats al Gremi per aquest reconeixement tan merescut.
El 23 de maig vam rebre la visita del Sr. José Carlos Martín Losada, comandant de Marina,
acompanyat de la seva esposa, la qual va entregar a la Congregació de la Soledat, representada
per la priora, Sra. M. Dolores Nolla, el nomenament d’Hermano de Honor concedida per
l’Agrupación de San Pedro Apóstol de la Pontificia Real y Ilustre Cofradía de Nuestro Padre
Jesús en el Paso del Prendimiento (Californios).
Posteriorment, quan el van destinar
a Alacant, vam ser convidades a una
recepció amb motiu de la seu comiat
durant la qual la priora va entregar a
la seva esposa una insígnia de plata de
la Mare de Déu de la Soledat, en reconeixement a l’estima que sempre ens
han tingut tots dos.
L’1 de juny la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist va convidar la
priora de la Congregació de Senyores
de la Soledat a la celebració de la diada de l’entitat. Primer es va celebrar
la santa missa, presidida pel prefecte,
monsenyor Miquel Barbarà, i concelebrada pel prior Mn. Josep Queraltó.
Posteriorment es va fer un dinar de
germanor.
El 2 de juny es va celebrar la festivitat
de Corpus Christi. Una representació
de la Junta va assistir a la celebració
de l’eucaristia a la Catedral, acte organitzat pel Capítol de la Catedral i
presidida per l’arquebisbe. A continuació va participar en la processó pels
carrers del nucli antic de la ciutat.
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Portaven la bandera principal Gemma Brunet, i com a cordonistes, hi anaven Dolors Fontana i
Montserrat Domènech, acompanyades de Teresa Potau i M. Antònia Blanco, representants de
la Junta Directiva. La Germandat de Jesús de Natzarè va fer una catifa de flors en commemoració dels 110 anys de la seva fundació.

El 4 de juny vam rebre a la nostra seu la visita pastoral de l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol,
arquebisbe de Tarragona, acompanyat pel president, monsenyor Miquel Barbarà; Mn. Josep
Queraltó i el seu secretari particular, Mn. Josep Manel González. Va presidir la reunió de la Junta i va ser una visita molt enriquidora i alhora afable, atès el tarannà que té. La Junta Directiva
els vam rebre amb una gran estima i consideració, tant per la seva bonhomia com pels càrrecs
que ocupen.
La matinada del 30 de juny va morir sobtadament el nostre company Jordi Gasol Virgili, president
de l’Associació La Salle. Era un fidel col·laborador de la Setmana Santa, a més d’una excel·lent persona. Cada Dissabte Sant ens acompanyava a la processó de la Mare de Déu, no hi va faltar mai.
Volem transmetre el nostre condol més sentit a la seva família i el nostre respecte més profund.
El 28 de juny vam ser convidades per l’Associació Setge de Tarragona. La nostra banda va homenatjar, junt amb les bandes de les altres confraries, els defensors i habitants de la ciutat que fa
202 anys 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 mort.
El 15 d’agost a la Catedral de Tarragona va tenir lloc la celebració dels cinquanta anys de l’ordenació com a prevere de Mn. Miquel Barbarà i Anglès. Membres de la Junta el vam acompanyar
en aquesta efemèride i el vam felicitar amb tota la nostra estimació i respecte.
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Amb aquest darrer acte la Junta Directiva va donar
per finalitzades les activitats, i vam quedar al principi
de setembre per començar a preparar totes les activitats previstes, com el Congrés Nacional i l’esdeveniment de les beatificacions.
El 23 de setembre, festivitat de Santa Tecla, vam ser
convidades a portar la carrossa amb la relíquia de la
santa en la processó que desfila pels carrers de la ciutat. En representació de la Junta i delegada per M.
Dolores Nolla, va tenir l’honor de gaudir-ne Dolors
Fontana, vicepriora de la Congregació. Cal destacar
que és ben poc habitual que una dona tingui aquest
privilegi.
Del divendres 4 al diumenge 6 d’octubre la priora,
M. Dolores Nolla, i les senyores de la Junta Dolors
Fontana, Montse Gabriel, Teresa Potau, Joana Carrasco, Montserrat Domènech, Montse Amigó i M.
Antònia Blanco van assistir al XXVI Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, que va tenir lloc a
la nostra ciutat, amb el lema “Semana Santa. Atrio de
los gentiles”. Hi van assistir 350 confrares amb vinculació a alguna de les 117 confraries que participaven
en la trobada i procedien de diferents llocs de l’Estat:
Bilbao, Almeria, Lleó, Alacant, Toledo, València, Valladolid, Màlaga, Múrcia i Saragossa. Es complia la
fita marcada i les expectatives previstes per l’ASST.
La presidència d’honor la va ocupar l’arquebisbe de
Tarragona.
El nostre pas va ser exposat a l’església de Natzaret, i
va poder ser admirat per tots els congressistes vinguts
d’arreu, als quals va causar una gran impressió.
El Congrés va ser un èxit de participació i d’organització. Els principals actes es van dur a terme en el
Centre Tarraconense el Seminari. Felicitem els organitzadors per l’acurada tasca duta a terme i per l’immens treball que van fer.
Aquesta trobada va ser molt positiva, ja que vam conèixer membres d’altres confraries de Catalunya i de
la resta d’Espanya i vam compartir amb ells coneixements, vivències i experiències molt enriquidores per
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al futur de les congregacions. La seu del XXVII Encuentro, que tindrà lloc l’any vinent, serà la
ciutat de Toledo. Les senyores de la Junta que vam assistir al Congrés vam compartir experiències amb els representants d’aquesta ciutat imperial, patrimoni de la humanitat des de 1986, i
vam quedar que hi anirem en representació de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu
de la Soledat.
El 10 d’octubre es va inaugurar la mostra “Passió” al refugi 1 del Moll de Costa del Port de
Tarragona amb motiu de les beatificacions dels màrtirs del segle xx a Espanya. S’hi exposaven
els passos de Setmana Santa i estava organitzada per l’Agrupació d’Associacions de la Setmana
Santa, que va rebre l’estimable col·laboració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i el Centre
d’Estudis Marítims i d’Activitats. Agraïm especialment al president de l’Autoritat Portuària, Sr.
Josep Andreu Figueras, tots els mitjans que va posar al nostre abast per tal que l’exposició fos un
èxit. Era la primera vegada que el pas de la Soledat s’exposava fora de la seva seu, l’església de
Natzaret, i també del Col·legi d’Enginyers Industrials.
Com que era el primer pas que es veia just en entrar per la porta, ressaltava per la seva bellesa.
Aquesta exposició va estar oberta fins al 20 d’octubre i fou visitada per milers de persones, entre
els tarragonins i altra gent vinguda de tot arreu amb motiu de les beatificacions.

El 13 d’octubre va tenir lloc la cerimònia de beatificació de més de 500 màrtirs del segle xx,
d’entre els quals quasi 250 van morir a Catalunya. La cerimònia, la van organitzar l’arxidiòcesi
i la Conferència Episcopal Espanyola en el marc de l’Any de la Fe. Aquesta celebració és la més
nombrosa que s’ha fet mai en tota la història de l’Església. Hi van assistir un gran nombre d’autoritats religioses i civils, i milers de pelegrins arribats de tot arreu participaren en aquest pietós
acte de vida cristiana.
Amb motiu d’aquest esdeveniment l’arquebisbe va escriure el text següent:
“El diumenge 13 d’octubre de 2013, a les 12 del migdia, tindrà lloc a Tarragona la cerimònia de
beatificació de més de 500 màrtirs del segle xx a Espanya. D’entre ells, gairebé 250 van morir a
Catalunya. De l’arxidiòcesi de Tarragona hi ha 147 màrtirs: el bisbe auxiliar Manuel Borràs, 66
Soledat_4 7

preveres diocesans, 2 seminaristes, 20 monjos de Montserrat, 39 germans de les Escoles Cristianes, 7 carmelites descalços, 7 claretians, 1 caputxí i 4 preveres de la Fraternitat Terciària de les
Carmelites de l’Ensenyança (fundats pel beat P. Francesc Palau).
Són moltes les persones de l’arxidiòcesi que han conegut, han sentit parlar o viuen als llocs on
aquests màrtirs van viure i oferir la seva vida en el martiri. No podem oblidar que Tarragona
té una gran història de fe cristiana i martirial, perquè els protomàrtirs hispans són el bisbe de
Tàrraco Fructuós i els seus dos diaques, Auguri i Eulogi, cremats vius a l’amfiteatre de la ciutat
en la persecució de Valerià i Gal·liè un 21 de gener de l’any 259.
La nostra arxidiòcesi té l’honor d’organitzar, junt amb la Conferència Episcopal Espanyola,
aquesta magna beatificació, la més nombrosa que s’ha fet en tota la història de l’Església. Necessitarem la implicació de totes les parròquies, institucions i persones per organitzar-la i atendre
els milers de pelegrins que ens visitaran en aquells dies del proper octubre.
Aquesta cerimònia de beatificació ha de ser una gran manifestació de fe. L’exemple dels nostres
màrtirs ha de donar un fort impuls a la nostra vida cristiana. Que com ells, sapiguem donar
testimoniatge de Crist, perdonar els enemics i buscar sempre la pau i la concòrdia.”
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

El 22 de novembre, en el marc de la Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona i organitzar per
l’Agrupació Setmana Santa de Tarragona, va tenir lloc l’entrega de premis a la fidelitat.
La Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat vol donar les gràcies a un col·lectiu
de persones que treballen anònimament i, d’una manera totalment desinteressada i gratuïta,
ofereixen el seu reportatge fotogràfic, any rere any, a la Confraria amb meravelloses imatges
captades que han anat recopilant durant els dies de la Setmana Santa i que ens regalen amb
generositat.
Agraïm la tasca duta a terme per la realització de les fotografies que basteixen anualment la revista i el blog, i immortalitzen a través del temps la crònica visual d’aquesta entitat viva en el temps
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i nodrida de molta gent jove i també de més gran. Gràcies per la seva passió per les imatges i
gràcies també per transformar un moment efímer en un document que palpa la nostra història.
Totes aquestes persones senten un gran afecte per la nostra Confraria i hi fan pinya compartint
l’amor amb la Mare de Déu de la Soledat. Reconeixem el seu esforç i la dedicació constant.
Sense elles no seria el mateix, per això volem fer-ho públic i alhora donar-los el nostre testimoni
per la seva estimació i fidelitat envers la Confraria.
Aquestes persones tan apreciades per la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat a les quals enguany s’ha decidit concedir el premi són, per ordre alfabètic: el Sr. Alejandro
Arola, la Sra. Elvira Ferrando, el Sr. Albert Nel·lo, el Sr. Carles Mallol, la Sra. Merche Mallol, la
Sra. Ruth Marqués i el Sr. Dani Seró. Van recollir el premi en nom de tots el Sr. Albert Nel·lo
i la Sra. Ruth Marqués.
Ens va congratular molt que volguessin acompanyar-nos en el sopar que va organitzar l’Agrupació i que estiguessin al nostre costat per l’estima que els tenim. Una vegada més, gràcies.
Va presentar l’acte l’estimat Dr. Josep M. Sabaté i Bosch, cronista oficial de l’ASST, que va
glossar amb unes paraules molt emotives els nostres homenatjats.
De la seva banda, l’Agrupació va distingir amb el màxim guardó l’arquebisbe, Jaume Pujol
Balcells.
El 4 de gener de 2014 la Sang va organitzar la recepció dels patges de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, per recollir les cartes de les nenes i els nens de totes dues congregacions: la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat i la Congregació de la Reial i Venerable Congregació de
la Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Tot seguit es va organitzar una xocolatada, que va convertir
l’acte en un èxit total de participació de familiar amb el protagonisme indiscutible dels més
petits.
Un any més agraïm la gran tasca que porta a terme la Sra. Arantxa Tévar, que corregeix tots els
textos que surten publicats en aquest opuscle. Un treball excepcional, acurat i magnífic.
Volem tenir un record per a les famílies de totes les congregantes 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 totes perquè les encomanin a la misericòrdia del Senyor. Com
Jesús diu: “Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà” (Jn 11,25).
Recordem amb especial estima el Sr. José Manuel Núñez Domínguez, Hermano Mayor i president d’honor de la Cofradía del Cristo del Buen Amor y Ntra. Sra. de la Amargura con San
Juan Evangelista, que va traspassar a la casa del Pare el 16 d’octubre de 2013. Sempre ens va
considerar i va estar al nostre costat amb respecte i molta estimació.
A primera hora del 8 de novembre de 2013 vam rebre la trista i colpidora notícia de la mort
de la nostra companya de Junta Rosó Teixell Cácharo. Destacava pel seu entusiasme, la seva
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sinceritat i perquè era una fidel col·laboradora que treballava sense defallir per la Congregació
de la Mare de Déu de la Soledat. Per a la Junta va ser un cop molt fort, totes nosaltres la trobem
a faltar més i més, cada dia que passa. La falta de la seva presència entre nosaltres ens fereix però
alhora ens encoratja a seguir lluitant. La recordem amb molta estima i sempre la portarem al
nostre cor. Adéu Rosó, adéu amiga! Descansa en pau al costat del Senyor i de la Mare de Déu
de la Soledat.
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 una greu crisi continuen donant-nos el seu suport. Gràcies a aquest
esforç fan possible que aquesta publicació es porti a terme. Moltíssimes gràcies.
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 heu de comunicar a la Congregació per tal d’actualitzar les vostres dades.
Aquest any hem tingut 18 altes, entre congregants i aspirants, i 7 baixes per defunció.
A punt de concloure aquesta memòria, només ens 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
Primada de Tarragona.
Finalment, volem demanar a totes les congregantes i públic en general que si tenen fotografies antigues de la Congregació de la Soledat ens les facin arribar al nostre correu electrònic
arxiusoledat@gmail.com per completar en nostre blog i disposar també de la nostra història
amb imatges. Moltes gràcies.
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Rosó Teixell IN MEMORIAM
El dia 8 de novembre de 2013, a primeres hores del matí,
vam rebre la trista notícia de la mort de la Dra. Rosó Teixell, companya de Junta.
Ara ens haurem d’anar acostumant a la idea que l’absència
de la Rosó és definitiva. Ens costarà molt acceptar que
no has de tornar. Però sí t’hem de dir que sempre ens
acompanyarà el teu record. El record d’una gran persona i
d’una extraordinària companya que estimava amb escreix
la Mare de Déu de la Soledat. Una dona oberta, sincera,
honesta, entusiasta i d’una excel·lent categoria humana.
Un altre dels teus grans valors era l’estimació que senties
pels teus. Eres una excepcional filla, fidel al costat de la
teva estimada mare, i una bona germana per als teus estimats germans. Tenies una especial predilecció pels teus
nebots, el Víctor i la Clàudia, de qui estaves molt orgullosa i sempre ens en parlaves.
Com a mostra de l’homenatge que et devem, hem de dir que eres una excel·lent professional,
una metgessa molt estimada per totes les teves pacients. Orgullosa dels petits que naixien a les
teves mans i dels quals sempre demanaves fotografies per anar seguint-los l’evolució. La teva
tasca professional va ser lloada i reconeguda en els cercles mèdics.
Tenies un tarannà obert i alegre. Vas perdre moltes nits per complir la teva tasca dintre de la
Junta. Ens resultarà difícil fer-te l’honor i treballar com tu ho feies.
Gràcies, Rosó, per la feina feta, que sempre vas dur a terme amb discreció i entusiasme. Ens has
deixat les empremtes del teu pas. Les teves contribucions seran sempre recordades perquè has
estat un gran puntal per a la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat, on has exercit una rellevant tasca. A més, la teva gran petjada i l’esperit treballador et van fer una col·laboradora fidel.
Que tot el bé que has fet a la terra se’t recompensi al cel, que tan merescudament t’has guanyat.
Considerem que et devem un reconeixement pòstum obligat, per la teva dedicació, esforç i
compromís amb aquesta tasca. Irradiaves un alè especial difícil d’igualar. Ara ens resta, només,
acceptar l’abisme fascinant del silenci i les oracions que tots junts t’oferim en l’esperança de
retrobar-nos.
Ens falta i ens faltarà molt, la Rosó. Però ens acompanyarà el seu record, el record d’una gran
persona i una gran companya que Déu i la Mare de Déu de la Soledat han acollit al seu costat
per gaudir de la glòria eterna. Adéu, companya, adéu amiga. Descansa en la pau del Senyor.
M. Antònia Blanco Segura
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Banda i portants DE LA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT
Banda: Isa Mora, Montse Blanch, Ivan Ferré, Aida Bonillo, Marc Nadal, Marta Bonillo, Ramon
Batista, Cristian Molina, Guillem Torres, Txema Solichero, Georgina Fortuny, Vero Cantanedo, Pol Brunet, Sara Martínez, Eduard Garcia, Aleix Alejandre, Édgar Sánchez, Hugo Mesalles,
Carla Bria, Míriam Salvadó, Clara Matas, Mariona Campos, Ruth Pons, Neus Molina, Marina
Molina, Jordi Mallafré G., Pol Masdeu, Baldo Osorio A., Albert Ventosa, Marc Neguillo, Josep
E. Bria, Aleix Cabré, Marta Nadal, Laura Mallafré, Marc Rodríguez, Montse Mallafré, Judith
Garcia, Arnau Garcia, Jordi Queralt, Oleguer de los Ríos, Cristina Osorio, Adrià Olivé, Montse
Salvadó, Joan Salvadó M., Naiara Sánchez, Juan C. Sánchez, Dylan Salvadó, Giu de los Ríos,
Pilar Gázquez, Neus Alabart.

Portants: Juan C. Sánchez, Juan J. Alabart, Faustí Garcia, Jorge Martínez, Maurici Preciado,
Jordi Mallafré V. Francesc Preciado, Lluís Malpartida, Àngel Alejandre, David Gil, Víctor Martín S., Albert Romeu, Jordi Romeu, Baldo Osorio O., Dídac Garcia, Jordi Salvadó A., Eduard
Cortés, Antoni Pons, Gabi Molina, Isma Martínez, Jordi Salvadó M., Jaume Pijuan, Manel
Garcia, Xavi Jové, Ricardo Corbacho, Xavier Baiarri, Joan Salvadó V., Joan Fortuny, Manuel
Corbacho, Aleix Galan, Joan Matas, José L. Giménez, Miquel A. Alabart, Pruden Moreno,
Jordi Salvadó V., Joan Salvadó M., Alfredo González.
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Fidelitat 2013
Fa un any, en aquestes mateixes pàgines, amb motiu del lliurament dels premis anuals que
cadascuna de les associacions de la Setmana Santa de Tarragona atorguen a aquelles persones o
entitats que se n’han fet creditores per uns determinats mèrits, parlàvem de la fe com a motor
de la fidelitat, l’estima i les obres al servei de la Setmana Santa de Tarragona.
Gairebé no podem afegir-hi res de nou en presentar el guardonat enguany perquè, d’una manera o altra, s’hi tornen a repetir amb més o menys mesura els mèrits de la fe, la fidelitat, l’estima
i el servei, virtuts, qualitats i mèrits difícils de mesurar, però tots prou importants per omplir
any rere any un acte d’aquesta festa major amb què commemorem la passió, mort i resurrecció
de Nostre Senyor Jesucrist, que és també una gran festa de cultura religiosa i mostra d’un patrimoni artístic molt important.
I és que aquests mèrits, qualitats i virtuts que caracteritzen també en major o menor percentatge
tots els nostres setmanasanters i setmanasanteres en la Setmana Santa tarragonina, qualificada
com un “atri dels gentils” durant el XXVI Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, que
va tenir lloc a la nostra ciutat, responen al que ben bé podríem exemplificar amb un senzill i
conegut conte:
“Una vegada un mestre va voler explicar als seus alumnes el valor o la importància relativa
d’aquelles coses que sovint ens costen de mesurar, de manera que, de sota la taula, va treure una
gerra gran que va anar omplint amb pedres hi que poguessin entrar pel broc o coll.
Quan ja no hi podia encabir cap pedra més —amb tota la “mala-bona” intenció del món, com
sovint han fet els mestres—, va preguntar als alumnes si la gerra estava plena i els alumnes van
respondre que sí. Llavors el mestre va treure de sota la taula un saquet de grava que el va buidar
dins de la gerra, gairebé fins al coll. Una vegada més va preguntar si la gerra estava plena i ara els
alumnes —amb una certa recança— tornaren a repetir que sí, però el mestre encara va treure un
altre saquet d’arena que en introduir-la a la gerra s’escolà entre les pedres i la grava fins al capdamunt del broc; aquest cop els alumnes, desconcertats i sorpresos, ja no van respondre res al
mestre perquè encara els faltava un darrer element per omplir definitivament la gerra: el mestre
va treure un bidonet d’aigua que l’esmunyí entre l’arena, la grava i les pedres fins a anivellar-la
arran del broc.”
Ja sé que em direu que la taula del mestre devia ser molt gran, però a banda d’aquesta llicència
absolutament gratuïta, el conte, com qualsevulla faula, té més d’una moralitat que ens pot illustrar el sentit que volem donar a la gerra dels guardonats amb el premi a la fidelitat de la nostra
Setmana Santa amb pedres, grava, arena i aigua.
Cadascú sap el que significa per a ell i el valor que dóna a la fe, la fidelitat, l’estima i el servei
en el seu particular “atri”, però hem de tenir molt present que si volem omplir la gerra com cal,
hem de seguir un ordre de prioritats que responen talment com va fer el mestre del nostre conte.
No cal que expliqui què passaria si primer aboquéssim l’aigua fins al broc i l’arena o la grava
successivament, perquè potser no ens hi cabrien les mateixes pedres, la grava, l’arena i, a més,
vessaria bona part de l’aigua.
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Tampoc especificaré quin de cadascun d’aquests elements correspon als esmentats mèrits, qualitats i virtuts, tot i que jo penso que les pedres, com que són el primer que hem d’introduir a
la gerra, haurien de correspondre, per damunt dels altres, a la fe, com l’origen de la fidelitat.
Feta ja la introducció, l’únic que importa ara és reconèixer el guardonat enguany en el solemne
acte que tingué lloc en el marc del saló de sessions del Ajuntament de Tarragona el 22 de novembre de 2013.
No podem oblidar un cop més que cada gra de sorra, cada pedreta o bocinet de grava serveix per
bastir el més petit i el més gran edifici. És per això que la Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i la Santíssima Verge de la Soledat volgué
oferir també el seu agraïment anual de fidelitat a la Setmana Santa de Tarragona a un col·lectiu
de persones —homes i dones— que treballen anònimament, gratis i amb absolut desinterès,
oferint el seu treball perquè la revista i el blog de la Congregació tinguin un complert i artístic
reportatge fotogràfic amb les meravelloses imatges recopilades durant els dies sants, que sovint
transformen un moment efímer en un document gràfic de la nostra història.
Aquest agraïment esdevé un reconeixement al seu esforç i dedicació constant, any rere any
perquè sense ells res seria el mateix en honor i amor a la Mare de Déu de la Soledat.
Per ordre alfabètic aquestes persones a qui enguany any la Congregació ha decidit concedir el
premi a la fidelitat són: Alejandro Arola, Elvira Ferrando, Carles Mallol, Merche Mallol, Ruth
Marqués, Albert Nel·lo i Dani Seró.
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Recolliren el premi en nom de tots Ruth Marquès i Albert Nel·lo i féu el lliurament la priora de
la Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i
la Santíssima Verge de la Soledat, María Dolores Nolla Tapias.
Un any més, i ja en són uns quants, amb la mateixa fe que ens agermana i ens aplega a l’entorn
de la Setmana Santa de Tarragona, recordem que si la fe ha d’anar aparellada amb l’amor —perquè on hi ha amor allí hi ha Déu—, nosaltres, tots nosaltres, hem de ser models d’aquesta fe
i exponents d’aquest amor: que bonic seria, ara més que mai i sempre, fer realitat les tornades
d’aquelles tonades del cantoral que ens parlen que “tothom coneixerà que som del Crist si ens
estimem com a germans” o que “tothom pugui dir mireu-los com s’estimen”.
Però, de bell nou, permeteu-me que afegeixi el mateix del any passat, puix només ens resta
l’esperança de retrobar-nos l’any vinent en aquestes pàgines fent perdurable el testimoni d’un
altre nou fidel a la Setmana Santa de Tarragona.
Josep Maria Sabaté i Bosch
Cronista de l’AASS de Tarragona
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Presentació de l’opuscle MARIA MARTÍ BAIGET
SALUTACIONS I PROTOCOL
Bona nit,
President de la Congregació,
Priora i membres de la Junta,
Alcalde de Tarragona,
Delegat del Govern de la Generalitat a Catalunya,
Vicepresident de la Diputació,
President de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de
Tarragona,
Membres i representants d’altres confraries,
Senyores i senyors,
ELS PLANYS DE MARIA EN EL CONTEXT DE LA LITERATURA CATALANA MEDIEVAL
Introducció
Va ser justament a l’entrada a un concert del Cor Jove dels Amics de la Catedral, a l’església de
l’Ensenyança, quan la Sra. Maria Dolors Nolla Tapias, priora de la Congregació de Senyores
de la Mare de Déu de la Soledat, en nom de la Junta Directiva, em va fer la proposta, que tant
m’honora, d’assumir l’encàrrec de presentar l’opuscle de la Setmana Santa d’enguany.
En aquell moment, vaig sentir alhora una barreja de goig i responsabilitat, però també he de
confessar que em va envair una fonda emoció per la deferència que la Junta, representada per la
priora, em manifestava. És per això que avui faig públic el meu agraïment més sincer.
Des d’aleshores, no em fou difícil de trobar el camí que m’havia de conduir a concretar el tema
de la meva intervenció. Vaig considerar que, com a bibliotecària, el millor recurs era d’acudir a
les fonts bibliogràfiques i literàries: la literatura havia de ser una font abundosa que em serviria
de suport per a aquesta exposició, que he titulat “Els planys de Maria en el context de la literatura catalana medieval”.
La meva proposta i aportació d’avui es basarà, doncs, en un breu estudi de la passió de Maria
a través d’alguns textos literaris que he confegit. Llegir-los m’ha produït un gran plaer i m’ha
proporcionat l’ocasió d’una reflexió personal que m’agradaria compartir amb tots vostès. Així,
doncs, amb el seu beneplàcit, intentaré, fer un recorregut per aquests textos tan enriquidors. Els
invito a compartir aquest petit camí literari per tal que ens sentim atrets per la figura de Maria
en els seus patiments, associats a la passió del seu Fill.
Passió dels dolors de Maria
El tema de la passió de Jesús és un dels que més s’han tractat en la literatura medieval de caràcter
religiós, concretament en la literatura catalana i europea en general. Però, posteriorment, a més de la
passió de Jesucrist, l’altra gran passió que també ha estat tema literari de notable importància, i que
va despertar un gran interès als autors medievals, ha estat l’evocació de la passió dels dolors de Maria.
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La passió de Maria no apareix en els drames medievals europeus fins als segles XII i XIII, que
coincideix amb el moment que el culte a Maria esdevé més popular arreu d’Europa i també a
Catalunya, a l’empara dels corrents literaris i artístics de l’edat mitjana.
Les primeres manifestacions literàries sobre la passió de Jesucrist, i posteriorment sobre la de
Maria es produeixen, doncs, sobretot a partir d’aquell moment. Una nota diferencial que cal
destacar en la producció literària de les passions és l’aparició de la presència de Maria a través
dels anomenats planctus o lamentati, els planys de Maria. La seva incisió serà tan important que
farà que aquests planys esdevinguin tot un gènere literari reconegut pels especialistes.
En aquest context Maria, immersa en els seus dolors, serà l’argument específic de moltes composicions literàries en llengua llatina o en vulgar, tant de caràcter líric com narratiu. Les intervencions de Maria, descrites en els planys i lamentacions, mantenen sempre un estil directe en
què la Mare de Jesús expressa el profund dolor que li causen la passió i la mort del seu Fill.
La presència de Maria a la passió es manifestarà en aquests planys en forma de monòleg, en el
transcurs dels quals va resseguint el cos de Jesús nafrat i maltractat. Després, aquests monòlegs
apareixeran en forma de narració, fins a convertir-se en diàlegs. Aquests diàlegs, tan emotius,
evolucionaran, més tard, cap a textos dramàtics. Seran l’embrió de les passions que posteriorment es representaran, i que encara es representen, avui dia a Catalunya.
Com a indici d’aquesta dramatització, podríem al·ludir al conegut poema medieval català anomenat La passió catalana de París, escrit al segle XIV, sobre la base dels evangelis canònics i a l’entorn de la passió de Jesucrist. Els investigadors remarquen que aquest poema no conté encara
cap al·lusió al dolor de Maria, fet que contrasta amb altres obres de la mateixa època, les quals sí
que en faran esment. És per això que cal destacar que l’aparició del personatge de Maria en els
planys és una significativa novetat.
Constatem, doncs, que el gènere literari elegíac, de caràcter trist per la mort d’una persona estimada, tindrà una gran vigència durant l’edat mitjana expressada en aquests planys, complantes o
lamentacions. Com veurem, arribarà a la màxima eclosió en l’obra de Ramon Llull, cap a finals
del segle XIII, i continuarà fins ben entrat el segle XV en l’àmbit de la nostra literatura.
Aquesta producció literària emergeix en el moment històric en què Catalunya, part constitutiva de la Corona d’Aragó, inicia una de les èpoques més pròsperes de la seva creació literària.
L’aportació de grans autors de les nostres lletres com Ramon Llull, Francesc d’Eiximenis, Isabel
de Villena, Ausiàs March, Joan Roís de Corella o Joanot Martorell, entre d’altres, va tenir una
importància vital i una reconeguda ressonància europea.
Origen i característiques dels planys
L’origen dels planys de Maria, tal com es descriuen en les passions, sembla trobar-se en els versicles de l’Evangeli de Joan, el deixeble estimat, quan Jesús li encomana la seva Mare. Aquestes
obres tenen, segons els estudiosos, “una sèrie de precedents doctrinals i devots que s’inicien en
els mateixos evangelis i que es fonamenta, més tard, en la tradició franciscana i devocional”.1
1

cf. Garcia Sempere, M. Lo passi en cobles. p. 144.
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Els planys són textos bellíssims que relaten la passió de Crist vista i interpretada a través dels
ulls d’una dona, Maria, que des de la seva soledat ens parla amb la veu adolorida d’una mare
que es troba davant de la mort del seu Fill. La Mare s’identifica tant amb la passió i mort del
seu ésser més estimat que es lamenta del que li ha hagut de passar d’una manera tan injusta. Ho
fa transmetent-nos els seus propis sentiments, tal com ella els està vivint. Sovint Maria, a través
dels diàlegs, expressa a Jesús el viu desig de morir amb ell i no quedar-se sola. Aquest desig serà
una constant en els planys de la Mare de Déu.
Les expressions que caracteritzen aquests planys són sempre les paraules de dolor per la situació
en què es troba Jesús i posteriorment la lamentació per haver-se produït, tractant-se com es
tracta del Fill del Déu Totpoderós. Maria es pregunta si tot això era necessari per salvar la humanitat. Apareix, per tant, un paral·lelisme entre els sentiments de Maria i les paraules de Jesús
a la creu: “Déu meu, Déu meu per què m’heu abandonat?”.
Maria es manifesta d’aquesta manera com una dona plena de sensibilitat humana i imbuïda d’una essencial identificació amb el seu Fill. Aquesta és precisament la nota característica
d’aquest gènere literari: Maria interpretant i transmetent el dolor del seu Fill a través de les seves
paraules i sentiments més profunds.
Visió historicoliterària
En aquest context, cal destacar també l’aportació que va fer el franciscanisme amb Jacopóne da
Todi (1230-1306). És particularment conegut el seu Pianto della Madonna (“Plany de la Mare de
Déu”) com un document de la literatura europea que tracta amb delicadesa el tema que ens ocupa. Recordem igualment que a aquest autor se li ha atribuït el magnífic poema llatí Stabat Mater
dolorosa. Els estudiosos han considerat aquest himne un precedent del gènere literari dels planys de
Maria, tot i que no és un plany pròpiament dit, perquè sols representa una narració dels patiments
de Maria, en la qual ella no parla sinó que és un testimoni qualificat dels fets dolorosos.
Inclourem també en el nostre breu recorregut una al·lusió a un dels més admirats i influents
autors de la literatura catalana medieval anteriorment esmentat; ens referim a Ramon Llull. Una
de les seves obres que cal destacar és El Plant de Nostra Santa Maria, on recrea amb devota inspiració les lamentacions i els planys de Maria al peu de la creu. Segons el professor Antoni Badia
i Margarit, “el Plant de Nostra Senyora Santa Maria pertany a un gènere romànic profusament
documentat; [...] i presenta un marcat caràcter narratiu des del moment en què s’organitza com
un relat de la passió posat en gran part en boca de Maria”.
Llegim alguns versos de les darreres estrofes:
Plant de Nostra Dona Sancta Maria
Ramon Llull (escrit entre 1275 i 1282)
XXIII.
Sentia nostra dona per son fill grans dolors,
Tant que tota estava en sospirs é en plors:
E en axí temblava com fembra per pahors
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Lo seu cors, sant, verge, tot era’n gran suors,
E lo cor se depertia per força de langors,
Tant gran dolor havía que hanc no’n fó majors.
Las suas mans torcía, é cridava:—Senyors!
Volentera morría, car les grans deshonors
E la pena que dats á mon fill, qui amors
Lo fan morir en crotz per tuyts li peccadors,
Mi costrenyen tant fort mon cor ab amargors
Que tot se desleya e’s baxa en dolors
Seguint aquest fil conductor, trobem cap a finals del segle XV i inicis del XVI un text prou conegut
anomenat El Plant de la Verge Maria que, com comenten les autores Garcia Sempere i Martín
Pascual, de la Universitat d’Alacant, introdueix una sèrie d’elements nous a la nostra literatura,
com les interpel·lacions de Maria al Pare i a l’Esperit Sant.
Segons les autores acabades d’esmentar, en alguns d’aquests drames, Maria no apareix seguint-lo
cap al Calvari sinó que hi arriba quan Jesús ja és a la creu, fa un plany i el cobreix, li diu que
li parli. Jesús l’encomana a Joan i ella es desmaia. Després pateix fins a l’enterrament de Jesús.
Podem, doncs, ordenar algunes escenes fonamentals en el desenvolupament del plany: la de
Maria als peus de la creu mentre Jesús encara es viu (l’Stabat mater); la de Maria als peus de la
creu quan Jesús ja és mort i la del descendiment (cf. Garcia Sempere).
L’escena d’un suposat desmai de Maria, anteriorment esmentada, contrasta amb la representació escultòrica del retaule major de Pere Joan de la nostra Catedral, on la Mare de Déu
aguanta la creu com si fos el Cirineu, ella suporta la creu amb una actitud d’esforçada comunió amb el seu Fill, una actitud de suport total. Aquest gest de fortalesa està en la mateixa
línia de l’Stabat Mater, que descriu Maria dreta al costat de la creu: dreta, encara que plorosa
i adolorida:
Stabat Mater
Aquella Mare estava dempeus
plorosa vora la creu
d’on penjava el cos del seu Fill
Una espasa li travessà
l’ànima, afligida,
contorbada, sofrent.
Una altra obra, editada a Barcelona el 1512, que Ramon Miquel i Planes atribueix al notari
valencià Miquel Ortigues és El Plant de la verge Maria ab les dolors e lahors de aquella, talment
una ressonància de l’Stabat Mater.
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Commensa lo introit del Plant de la Verge Maria
de Miquel Ortigues
Estant la Verge gloriosa
com a mare dolorosa
dauant la creu,
mirant son Fill, ver Hom y Deu,
crucificat
y ja del tot desfigurat,
tant fort penaua,
que penes grans Ella passaua
per a morir;
y ab plor molt gran comença dir:
-O, amat fill!
o, lum del mon y clar espill
perfet y sint!
éy com estau axi penant
tot sangonós?
O, dia trist y amargós
de gran pressura,
hon tots mos goigs en gran tristura
son conuertits
puix que seran de vos partits
huy los vils meus
plorant les vostres penes greus
y grans dolors!
Contempla la Verge Maria la dignitat
y poder de son Fill.
Avançant per aquest breu recorregut literari, trobem una obra cabdal que no podem deixar de
citar, ens referim a la Vita Christi, d’Isabel de Villena, ja que es tracta d’una obra clau de l’espiritualitat franciscana del segle XV.
Isabel de Villena (València, 1430-1490) és una gran figura femenina de la literatura catalana
medieval. Preocupada per la formació de les seves germanes, les monges del seu convent, va
redactar, entre altres escrits, alguns dels quals avui malauradament perduts, una Vita Christi.
Aquesta obra es considera, dintre d’aquest gènere, una de les més originals del segle XV, atès
que l’abadessa del convent de la Trinitat de València s’esforça a destacar el paper de les dones
que envoltaren la figura de Crist segons el relat evangèlic i, en especial, el de la seva mare,
Maria, i també la Magdalena, que es convertiran en models per a la vida religiosa femenina
de l’època.
Aprofitem per dir, a tall de parèntesi, que si entenem per feminisme la defensa del paper de la
dona en la vida familiar i social, no hi ha dubte que sor Isabel de Villena pot ser considerada
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com una de les primeres feministes de la història, amb un mèrit especial si tenim en compte que
la literatura de la seva època era marcadament patriarcal.
De la Vita Christi de sor Isabel de Villena l’estudiós i erudit Ramon Miquel i Planas, que en va
fer una edició comentada l’any 1916, diu: “Entre les obres més influents que marquen una fita
a l’hora de perfilar la sensibilitat dels segles XVI i XVII, destaquen les anomenades Vitae Christi...,
i, de totes les Vitae Christi que circulaven arreu d’Europa, la de sor Isabel de Villena, és, potser,
la de major qualitat literària i la que traspua una més alta assimilació personal i artística, en
clau femenina, dels models franciscans d’un art de meditar... La rellevància de les protagonistes
femenines d’aquesta obra, és remarcable, especialment Maria i la Magdalena.”
En general, la Vita Christi s’emmarca dins d’una tradició i d’una espiritualitat que centra la devoció en la figura i la humanitat de Crist com a mitjà per arribar a la seva divinitat. A partir del
segle XV trobem nombroses mostres d’aquest gènere literari, ben segur que Villena ja havia llegit
anteriorment la coneguda Vita Christi de Francesc d’Eiximenis, que també havia viscut a València.
Val la pena, però, que ens detinguem uns moments a comentar la Vita Christi de Villena. Començo dient que se n’acaba de publicar una nova versió reduïda, que fa referència als textos que
parlen de “Jesús i les dones”, comentada i editada per l’escriptora Marta Pessarrodona (editorial
Barcino, 2012). Hem de reconèixer que és una obra que per ara desperta curiositat a les lectores i
lectors contemporanis.
L’originalitat de la Vita Christi de sor Isabel de Villena rau en el fet que l’autora hi aporta el seu punt
de vista femení, una interpretació que fins aleshores mai no s’havia produït. Així, el que havia de ser
una vida de Crist, com el seu títol indica, esdevé en les mans d’Isabel de Villena la vida de la Mare de
Déu, ja que el llibre comença i acaba amb el naixement de la Verge Maria i la seva assumpció al cel.
Les autèntiques protagonistes d’aquesta obra són, doncs, les dones. Maria esdevé així el mitjà
més adient per arribar a una identificació amb Crist. Cito unes paraules que Isabel de Villena
posa en boca de santa Anna tot dialogant amb la seva filla, Maria.
Anna i Maria
Venint primer la gloriosa Santa Anna, s’acostà a la filla tan amada, i l’abraçà tan fort
que semblava que se la volgués posar dins l’ànima; i li besava la boca i els ulls i les mans,
mirant-li la cara tan morta i tan alterada, li deia: “Oh, filla i Senyora meva! i com es
mostren en la vostra cara els dolors que heu sofert! Oh, filla i Senyora meva! I quan sereu
fora de la misèria del món i jo us vegi en cos i ànima regnar en el Paradís, segons el vostre
Fill ha promès, el qual ha decidit que vós resteu algun temps al món per conservació dels
creients en la seva fe! I, puix que sa majestat ho ha ordenat, vós, Senyora i filla meva,
prengueu-ho amb paciència, car bé ser que dolors infinits us acompanyaran el temps
que aturareu en la vida mortal, recordant les penes que heu vist passar al Fill per vós tan
amat, i l’enyorament de la seva vista us serà turment sense repòs”.2
2

Isabel de Villena. Jesús i les dones, versió de Marta Pessarrodona. Barcelona: Barcino, 2012, p. 159.
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Cito, només de passada, l’obra dels autors Bernat de Fenollar i Pere Martines Passió de nostre
senyor Déu Jesucrist ab algunes altres piadoses contemplacions seguint lo evangelista sant Johan, destinada a despertar en els lectors de la seva època profunds sentiments religiosos.
No vull acabar, però, sense esmentar un text d’una extrema bellesa i inimitable dramatisme, que
correspon a la famosa oració titulada Oració de la Sacratíssima Verge Maria, tenint son fill, Déu
Jesús, en la falda, devallat de la creu; és de Joan Roís de Corella. Diu així:
(estrofa quarta)
O, Fill tot meu!, hoyú a mi que us parle;
que.n lo dur pal haveu hoït lo ladre,
puix no voleu que de present yo muyra,
estiga.b vós tancada·n lo sepulcre.
yo us acollí en lo meu verge ventre,
ara vós, Fill, rebeu-me dins la tomba,
que no·s pot fer entre·ls vius yo conversse
puix que vós mort, és ja ma vida morta.
CLOENDA
Per concloure, direm que els planys de Maria, com hem vist, tenen una llarga tradició en les lletres catalanes a partir del segle XIII i situen la nostra literatura a escala universal. De tots aquests
textos que he esmentat, sense ànim de ser exhaustiva, voldria destacar la forta incidència de la
fortalesa femenina, encarnada en la figura de Maria, dona forta, que s’ha fet present en la teologia, la història, la literatura universal, la música, la iconografia i la devoció popular .
El meu desig d’avui és que la participació a la Setmana Santa, per damunt de tot, no dissipi les
actituds més profundes expressades en aquesta Soledat mariana.
LA REVISTA
L’EDICIÓ
I ara, seguint amb el fil conductor de la literatura, ens introduirem a
la revista que avui presentem, com un exemple viu d’expressió narrativa, poètica, literària i gràfica exponent de la diversa participació
ciutadana.
Enguany presentem el número 12 de la revista, corresponent a la
Setmana Santa del 2013, amb un tiratge de 1.600 exemplars.
Garantia de la seva alta qualitat és l’equip de redacció, dirigit per la mà destra de la Sra. M.
Antònia Blanco, a qui adreço una cordial felicitació, junt amb la coordinació de les senyores
Dolors Fontana, M. Teresa Potau, Claustre Sevil i Rosó Teixell.
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La correcció dels textos és deguda a la feina professional, oculta i polida d’Arantxa Tévar. A totes
elles, la més merescuda enhorabona!
La impressió i maquetació són obra de Sugranyes Editors, i ja des del primer moment ens
corprèn la coberta de la revista amb aquest joc de blanc i negre amb què l’art d’Albert Nel·lo
descriu la imatge inclinada de la Soledat just quan entra pel portal de Sant Antoni acollida per
una ciutat en processó.
Totes les fotografies, en un contrastat blanc i negre, són obra de diversos autors: Fervi i Albert
Nel·lo, junt amb les de Carles i Merche Mallol, Elvira i Àngels Ferrando, M. Antònia Blanco,
Alejandro Arola, Ruth Marqués, Sandra Simó, Dolors Fontana, Carles Baches i Josep M. Solé.
A tot l’equip i als diversos col·laboradors, un ben merescut reconeixement.
SALUTACIONS
La tradició marca l’obertura de l’opuscle amb la salutació institucional de monsenyor Jaume
Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat. L’enunciat és “Setmana Santa i fe”
i evoca l’Any de la Fe convocat pel papa Benet XVI. Amb la seva benedicció, el senyor arquebisbe
ens desitja bona Pasqua.
Tot seguit, l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, recorda els orígens llunyans de la fundació de la
Congregació de la Soledat fins a arribar a la densa trama social de la Tarragona d’avui, i es felicita
que això continuï en els temps difícils que ens toca viure.
El president de la Diputació, Josep M. Poblet, titula la seva salutació “Espiritualitat, tradició i història”. Destaca que aquestes festes es caracteritzen a Tarragona per un clima d’elegància i solemnitat.
Jordi Sierra, subdelegat del Govern a Tarragona, remarca que la processó del Sant Enterrament
és una cita per als tarragonins i tarragonines. Destaca la presència de la Congregació de la Soledat, que li fa de colofó.
El delegat del Govern de la Generalitat, Joaquim Nin, afirma que la nostra processó és expressió
de fe, de tradició i d’una manera de ser, fins i tot més enllà de la creença religiosa.
Josep Andreu, president del Port de Tarragona, diu que les protagonistes de la Setmana Santa
són la devoció i la religiositat. Destaca la tasca de la Congregació de la Soledat en la consolidació
de la Setmana Santa tarragonina.
El bon amic Frederic Adan, president del Consell Comarcal del Tarragonès, es manifesta un
enamorat de la Setmana Santa tarragonina, i en reivindica la seva dimensió pública. Creu en la
seva força pedagògica com una lliçó de fe i cultura.
El president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, Joaquim Julià, recorda
que la Setmana Santa no és un patrimoni exclusiu de les confraries. Quan la Soledat surt pels carrers, els tarragonins i tarragonines se la fan seva. No en són mers espectadors, en són partícips actius.
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Mons. Miquel Barbarà Anglès, delegat episcopal, consiliari de l’Agrupació, prefecte i president
de la Sang i la Soledat, se situa en l’Any de la Fe. La seva consigna és que cada confraria intensifiqui el testimoni de caritat demostrant-t’ho amb les obres seguint així la carta de l’apòstol
Jaume: “Si no es demostra amb les obres, la fe sola és morta.”
La Sra. Maria Dolors Nolla Tapias, priora del Congregació de la Mare de Déu de la Soledat,
emet un missatge conjunt de fe i amor que el fonamenta en la 1a carta de sant Pau als corintis:
“Si tingués tanta fe que fos capaç de moure muntanyes, però no estimés no seria res”. Invoca
l’auxili de la Mare Déu de la Soledat perquè sostingui aquesta fe i amor.
LA MEMÒRIA ANUAL
Obre un nou tema la memòria anual de la Sra. M. Antònia Blanco, en qualitat de secretària de
la Congregació i editora de l’opuscle. Hi desgrana els actes que durant l’any s’han anat succeint,
i ho fa amb una acurada i minuciosa descripció, quasi notarial. És el testimoni d’un conjunt
d’actes reglamentaris, protocol·laris, representatius i commemoratius que descriuen l’entrellat
de la vida de la Congregació.
Pel que fa a als agraïments, destaca el que rebé la Sra. Isabel Miró Berrocal en deixar el seu càrrec
a la Junta, i donar pas a la Sra. Sofia de Muller Mencos. També el Sr. Joan Salvador fou objecte
d’agraïment pel seu compromís i fidelitat amb la Congregació.
Com a element destacable, fa menció de la renovació de la peanya del misteri de la Soledat i
també de la restauració de la imatge de la Mare de Déu de l’escultor Camps i Arnau pel restaurador Eustaqui Vallès. Destaca l’assistència de la priora, Sra. Dolores Nolla, al XXV Encuentro
Nacional de Cofradías Penitenciales a Burgos.
Enguany l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona i l’Ajuntament han lliurat
un dels premis de la fidelitat, a proposta de la Congregació, al grup d’arrengleradores capitanejades per Inés Soler i Mònica Huber. El Dr. Sabaté Bosch féu la glossa laudatòria de les
homenatjades. Tanca aquest capítol Joan Salvadó, amb un llistat nominal dels qui participen a
la processó com a portants o components de la banda.
PRESENTACIÓ DE L’OPUSCLE 2012
Un apartat destacat és la presentació de l’opuscle de l’any passat. Comptà amb l’alta intervenció
de la tarragonina Sra. Rosa Virolés Piñol, magistrada del Tribunal Suprem.
Després d’una introducció protocol·lària i d’una evocació de records personals, entrà en el tema
tot connectant en la línia encetada l’any anterior per l’advocat Sr. Antoni Vives Sendra, sobre la
situació de la dona a Judea en temps de Jesús. La Dra. Virolés reprèn aquesta problemàtica i la
situa magistralment en els temps moderns des del dret i la jurisprudència.
Considera, però, que avui el panorama és del tot diferent si el comparem amb el temps de Jesús
i amb altres temps posteriors més moderns. Ho comprova presentant els instruments jurídics
que intervenen en la regularització del problema. Malgrat tot això, constata amargament que
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encara hi ha llocs del món on la situació social de la dona és la mateixa del temps de Jesús i que
el missatge evangèlic no ha estat escoltat.
COL·LABORACIONS
El contingut de les col·laboracions ens porta a agrupar-les en blocs temàtics, seguint una certa
tradició en la presentació de l’opuscle.
Visions poètiques
Tres peces poètiques inspiren sentiments i devoció als lectors des de la lírica.
Vicenç Fernández Coll a “Solitud” entona un cant poètic a la solitud de l’esperit quan li manca
l’amor de la seva vida.
Àngels Ferrando Gómez ens presenta un poema titulat “Llàgrimes de Soledat”, és un esplai
poètic i místic fruit de la contemplació de la soledat de Maria, que en el silenci i la nit fosca sent
l’enyorança del Fill.
Maria Dolors Cabré Domingo titula el seu poema “A la Verge de la Soledat”. És un poema de
tall intimista en forma de súplica després de desgranar la intervenció de Maria en la història
salvadora del seu Fill.
Aportacions a la història
Obre aquest apartat un tríptic de contingut historiogràfic elaborat pel Dr. Josep M. Sabaté i
Bosch, cronista de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona.
La primera aportació la titula “De l’ora et labora. humil, senzill i petit homenatge a mossèn
Salvador Ramon i Vinyes. In memoriam”. Fa un panegíric elegíac a mossèn Salvador Ramon i
Vinyes, mestre dels qui cultiven la història de l’Església.
Una altra contribució del Dr. Sabaté es titula “Les associacions de Setmana Santa de Tarragona. Notes a l’entorn dels seus orígens (XI): Congregació de Senyores sota la invocació de la
Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i la Santíssima Verge de la Soledat”. En aquest text
esquematitza el procés del naixement de la Congregació. Troba els seus orígens entre els segles
XVI i XVII, quan es té constància d’una imatge vestida propietat de la Congregació de la Sang.
El seu tercer article el titula “Fidelitat 2012: un any més”. Complint la tasca de cronista, deixa
constància del premi de la fidelitat d’enguany. La fe engendra la fidelitat i inspira les bones
obres. Això és el que han acreditat les persones que enguany han rebut el premi de la fidelitat,
que esmenta nominalment.
De la història passem a l’arqueologia de la mà de Joan Menchon Bes, arqueòleg municipal,
amb la seva col·laboració “D’icononografia paleocristiana a Tarragona I. El sarcòfag de Bethesda de la Catedral, en què fa una descripció escenogràfica del sarcòfag. El presenta com
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una peça d’un valor arqueològic i temàtic extraordinari. Proposa una lectura en sis escenes
successives, amb Crist com a personatge central. Menchon esdevé el guia del divagar tarragoní més contemplatiu.
Lluís M. Moncunill Cirac, en el seu escrit “Una aportació vallenca a la Setmana Santa de Tarragona”, evoca la devoció de la seva ciutat a la Mare de Déu dels Dolors, obra de Lluís Bonifàs,
que fou salvada de la destrucció del 36. Recorda el fet insòlit que, en la Setmana Santa de 1939,
la imatge vallenca de Bonifàs formés part del recorregut processional de Tarragona per causa de
la destrucció de bona part dels seus misteris,
Pensament
Una part significativa de l’opuscle la forma l’orientació teològica i ideològica de les seves aportacions. M. Rosa Robert Cardona ens brinda “Pensaments al peu del Santíssim”. Tot partint de
l’experiència de la soledat de l’home, busca remei en la pregària eucarística.
Mn. Jordi Figueras Jové titula la seva reflexió “Mare, aquí tens el teu Fill. Fill, aquí tens la teva
Mare”. Aquestes paraules de Jesús a la creu confereixen a l’Església tradició i novetat. Maria
significa tota la tradició bíblica. El deixeble significa i personalitza la joventut i la novetat de
l’Església.
Sílvia Sancho i Roca, congreganta de la Soledat i vicegerent de la URV, expressa en l’article “Sa
i sant” l’emoció de l’espera del naixement de seu nét. Aquesta vivència es concreta en dos grans
desitjos: el de l’assoliment de la perfecció física i el de la perfecció espiritual. La mare és el mirall
reflector dels valors humans i espirituals.
Altres perspectives
Enceta aquesta secció Carme Duch amb l’escrit titulat “Amistat entre la Venerable Congregació
dels Dolors de Bellpuig 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”. L’autora, filla de Bellpuig i sòcia
d’ambdues congregacions, explica la festa dels Dolors que celebra Bellpuig. Enguany Bellpuig i
Tarragona han viscut juntes aquesta celebració amb la presència de l’arquebisbe de Tarragona i
una representació de la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat.
Josep Ciurana Moncusí, fidel col·laborador de la revista, explica “La processó de l’Encontre de
Resurrecció. L’encontre de Pasqua a diverses localitats de Mallorca”. És una celebració típica de
tot Mallorca, però que l’autor circumscriu a Inca, Manacor i a Felanitx, amb un sol esquema: la
processó de l’encontre entre el Ressuscitat i la Mare de Déu el matí de Pasqua.
“El Sacro Monte de Varallo Sesia (Itàlia). Una nova Jerusalem” és la interessant aportació de la
professora Sofia Mata de la Cruz. Fa referència a un conjunt monumental situat al Sacro Monte
de Varallo, patrimoni mundial de la UNESCO. Les construccions de l’espai monumental reprodueixen els llocs de la vida de Crist.
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EPÍLEG
Tanca la revista el programa d’actes de la Setmana Santa d’enguany. Hi ha igualment una relació
nominal i numèrica de totes les congregantes, i no hi falta la descripció de la composició de la Junta actual. Finalitza aquest capítol amb la memòria de les congregantes traspassades el darrer any.
No em resta altra cosa sinó reconèixer el mèrit de totes les persones que han col·laborat en
aquesta publicació, i incitar-les a llegir detingudament tots els articles de la revista.
Reitero l’agraïment més profund a la priora i a tota la Junta Directiva per la seva invitació. Es
mantindrà sempre viu el record d’un vespre en què hem compartit devoció i admiració pels
dolors i la fortalesa de la dona més gran de la història, Maria.
A tots vostès, congregantes de la Mare de Déu de la Soledat, assistents en aquest acte, amigues
i amics, agraeixo de tot cor la gentilesa de la seva atenció.
Bona Setmana Santa i una bona Pasqua de resurrecció.
Maria Martí Baiget
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“Dona, aquí tens el teu Fill!” “AQUÍ TENS LA TEVA MARE!” (Jn, 19,26)
Aquest capvespre contemplem els set dolors de Maria com un conjunt d’esdeveniments de la
seva vida lligada al seu Fill, Nostre Senyor Jesucrist, i com a exemple i model per a tots nosaltres.
La profecia de Simeó, la fugida d’Egipte, la pèrdua i el retrobament del Nen Jesús al temple de
Jerusalem, la trobada amb el seu Fill Jesucrist a la Via Dolorosa, la contemplació de Jesús crucificat, el davallament del cos del seu Fill de la creu i el moment que posaren el cos de Jesús en el
sepulcre, són aquests moments difícils i dolorosos per a Maria i per a qualsevol mare.
Un d’aquest set dolors va tenir un moment previ, les darreres paraules que Jesús va dir abans de
morir a la creu les va dirigir a la seva Mare, Maria, i a sant Joan, un apòstol que Jesús estimava molt.
Amb aquelles paraules Jesús els va donar mútuament, l’un a l’altre, Maria a sant Joan com a fill,
i sant Joan a Maria com a mare. I des d’aquell moment, l’apòstol va acollir Maria a casa seva.
És un gest d’amor que rau en l’amor profund que Jesús tenia envers la seva mare, la Mare de
Déu i el seu deixeble Joan, que representava el poble de Déu. Aquest gest ens rebela que la seva
Mare, com a dona, serà a partir d’ara també la Mare del deixeble, i el deixeble, com a representant de tots els seguidors de Jesús, serà fill de Maria.
Així, doncs, ja que el mateix Jesús ens ofereix la seva Mare, nosaltres, com a bons fills, podríem
posar-nos en mans de la Mare de Déu al seu servei, a la seva disposició, com ho va fer al seu dia
el deixeble en acollir-la a casa seva. És la millor manera de dur a terme les paraules que Jesús va
dir al seu deixeble al peu de la creu. Així Ella ens guiarà cap a Jesús.
Al peu de la creu hi havia Maria, Mare de Jesús. El Fill s’adreça a ella anomenant-la “mare”. La
seva maternitat divina és un misteri i un esdeveniment històric. Misteri fonamental pel que fa
a la persona i a la funció de Maria en la història de la salvació. Déu havia encomanat a Maria
aquesta missió. Ella, per la seva part, hi correspon amb la seva fe i la seva vida. En l’Anunciació,
Maria accepta el pla de Déu que l’Àngel li presenta. La seva acceptació precedeix l’Encarnació.
Així Maria, filla d’Adam, fou constituïda Mare de Jesús, i es va consagrar totalment a la Persona
i a l’obra del seu Fill, servint al misteri de la Redempció amb Ell i sota Ell.
Sens dubte, al peu de la creu va recordar tota la seva vida, en unió tan profunda amb el seu Fill
des de bon començament. La unió de la Mare amb el Fill en l’obra de la salvació es manifesta des
del moment de la concepció virginal de Crist fins a la seva mort: primer, quan Maria es dirigeix
decididament a la muntanya a visitar la seva cosina Elisabet; en la Nativitat, quan la Mare de Déu,
plena d’alegria, mostra als pastors i als Mags el seu Fill primogènit; quan el presenta en el Temple;
quan troba Jesús que s’ha quedat al Temple, ocupat en les coses del seu Pare. La Mare conservava
en el seu cor, meditant-les, totes aquestes coses. En la vida pública de Jesús, la seva Mare és present
a les noces de Canà de Galilea, i aconsegueix per la seva intercessió el primer miracle.
La prova més gran de la vida de Maria té lloc en el Calvari. Al peu de la creu la seva fe roman intacta malgrat el sofriment, malgrat que el seu cor és traspassat per l’espasa de dolor tal com li havia
anunciat l’ancià Simeó. El drama de la passió i la mort va fer trontollar la fe dels deixebles, que van
quedar desconcertats. L’evangelista sant Joan relata com Maria, en canvi, restava dempeus vora la
creu, ferma, en aquell moment tan dramàtic. Sens dubte va ser aquest el moment més dolorós
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de la seva “peregrinació de fe”, però la seva fe es va mantenir ferma, i el seu sofriment fou d’una
fecunditat incalculable. En aquests moments de dolor, s’abandona sense reserves a la voluntat de
Déu. “Als peus de la creu Maria participa per mitjà de la fe en el desconcertant misteri d’aquest
abaixament. Per mitjà de la fe, la Mare participa en la mort del Fill, en la seva mort redemptora.”
“Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, la dona de Cleofàs,
i Maria Magdalena. Jesús veié la seva mare i, al costat d’ella, el deixeble que ell estimava, i digué a
la mare: Mare, aquí tens el teu fill. Després digué al deixeble: Aquí tens la teva mare. I d’aleshores
ençà el deixeble l’acollí a casa seva.”
Segons el papa Joan Pau II, les paraules que Jesús adreça a Maria i a Joan constitueixen una “escena de revelació”. Així, revelen els sentiments de Crist en la seva agonia i a la vegada contenen
un profund significat per a la fe i l’espiritualitat cristiana. El Senyor, poc abans de morir, a través
d’aquestes paraules dirigides a la seva mare i al deixeble estimat, estableix unes relacions noves
entre Maria i els cristians. Més enllà de la preocupació d’un fill per la situació material de la seva
mare, aquesta entrega recíproca que fa Jesús constitueix el fet més important per comprendre el
paper de la Verge Maria en la història de la salvació.
L’encàrrec principal de Jesús no és confiar la seva mare a Joan, sinó confiar el deixeble a Maria, assignant-li una nova missió materna. Jesús pronuncia aquestes paraules en el moment
culminant del seu sacrifici redemptor per després afirmar que tot estava acomplert. Per tant,
són paraules pronunciades en el marc i en el moment clau de la seva missió salvífica i per elles
Maria esdevé mare de tots els homes. ¡Quantes vegades hem pregat amb l’oració més antiga que
coneixem adreçada a Maria i que subratlla la seva intercessió materna: “Sota el vostre mantell
ens emparem, Santa Mare de Déu; escolteu les nostres pregàries en tota necessitat i aparteu-nos
sempre dels perills, Verge, gloriosa i beneïda.”
Mn. Magí Mejias Sendra
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Mare de Déu de la Soledat ESTIMADA
Mare de Déu de la Soledat, un estel llumeja al cel, estimada Rosa Teixell, però les llàgrimes que
per tu s’han vessat, el mocador de la Mare les ha eixugat i els ha portat consol.
La litúrgia ens va assenyalant, any rere any, els motius més rellevants del pas de Jesús a la Terra i
les seves ensenyances, tan pregones i entenedores per als homes de bona voluntat.
El temps de Nadal als cristians ens fa sentir una alegria especial, tot esperant el naixement de
l’Infant Diví, ens desitgem bon Nadal els uns als altres, som més solidaris? Ho transmetem sols
amb la boca? Ho fem de tot cor..? Si no pensem en la fe i l’amor seran paraules buides, d’un
instant, però hem de sentir-les tot l’any dintre del nostre cor.
Mare de la Soledat, com, de sabedora, en sou de la soledat que ens envolta.
Sant Joan de la Creu ens ensenya el nostre camí espiritual, el nostre únic punt de suport és la fe
a una convicció neta i transparent, surt de dins nostre i ens dóna seguretat contra tot mal, ens
fa sentir el que no podem entendre.
Temps de Quaresma. Celebrem viacrucis, retirs espirituals, processons, sermons molt seriosos,
recordem seriosament que Jesús ens va deixar un manament nou: estimeu-vos els uns als altres
com jo us he estimat! Quina lliçó d’amor més sublim.
Acabada la Quaresma, ens espera la Pasqua de Resurrecció. Som tan simples que ens sentim
joiosos, la fe i l’amor es mantenen en els nostres cors? Si més no us ho faré més bonic, contemplant una eixida de sol preciosa, els raigs lluminosos fan revifar la verdor de les valls posant-hi
pinzellades de colors i al capvespre, la posta del sol... lloem el Senyor, al·leluia!
Amb la delicadesa que mossèn Cinto Verdaguer ens va deixar en aquest sentit fragment poètic:
L’amor se’n va del món; ja no s’hi estima,
no són germans els homes com ahir.
S’estronca el riu si ho fa la fontinyola;
la font de tot amor és la de Déu;
si en nostre pit l’amor de Déu s’escola
tots els amors s’estronquen en sa veu.

M. Rosa Robert
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Setmana Santa de Tortosa
La Setmana Santa de Tortosa, la més important de les Terres de l’Ebre, es va consolidant any
rere any com una de les expressions religioses i populars més importants de Catalunya. Les deu
confraries que conformen l’Agrupació de Confraries de la ciutat s’esforcen cada any més a augmentar el nombre de germandats participants, a embellir el seu patrimoni artístic, organitzant
les processons que es fan pels carrers de la capital ebrenca, i a atreure cada any més gent a veure
i a viure els diferents actes de la Setmana Santa, tant tortosins com forasters.
El patrimoni artístic de la Setmana Santa de Tortosa està format per onze passos de gran qualitat
que, desfilant per l’ordre cronològic dels fets de la passió i mort de Crist, abasten des de l’Oració
de Jesús a l’hort fins a la Pietat, passant per la Flagel·lació, la Coronació d’Espines, l’Ecce Mater
Tua o el Davallament, entre altres. Molts són obres d’escultors de gran fama i reconeixement
com Innocenci Soriano Montagut, Claudi Rius, Àngel Acosta, etc.
De les deu confraries tortosines, tres tenen com a nom oficial una advocació de la Mare de Déu:
Confraria Mare de Déu del Roser, Confraria Maria Immaculada i Confraria Mare de Déu dels
Dolors. Però cap de les tres té Maria com a única imatge titular del seu pas. De fet, en només
dues forma part dels respectius conjunts escultòrics: en les confraries de Maria Immaculada,
amb el grup escultòric Ecce Mater Tua, i de la Mare de Déu dels Dolors, amb el pas la Pietat.
La Confraria de la Mare de Déu del Roser no té cap figura de la Mare de Déu en el seu pas, ja
que desfila amb la Flagel·lació. Dels onze passos tortosins, només n’hi ha un que té com a única
imatge Maria: és el pas de la Verge de les Angoixes, que juntament amb el pas de la Coronació
d’Espines (el pas titular) pertanyen a la Confraria de la Puríssima Sang.

Confraria de Maria Immaculada
Neix del culte tan generalitzat com antic a la Mare de Déu. La confraria, designada com a Congregació Mariana Major, neix a principis de la dècada dels anys cinquanta del passat segle XX i es
relaciona directament amb el Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família (organització catòlica
dependent del Bisbat que, acabada la Guerra Civil, pretenia aglutinar la joventut de Tortosa). Al
voltant d’aquest centre social cristià se situa la confraria que fa seu el culte a la Mare de Déu.
És una confraria petita, de pocs confrares. Porten vesta blanca, cucurulla blanca ampla i llarga
amb l’escut (l’anagrama de Maria) brodat amb fil d’or, cíngol de color blau, capa blava, guants
blancs i sabates negres.
Acompanyen el pas Ecce Mater Tua, que representa el moment que Jesús, ja clavat a la creu i
en la seva agonia, pronuncia la tercera de les set paraules: “Mare, aquí tens el teu Fill; Fill, aquí
tens la teva Mare.” El grup escultòric està format per tres figures: Jesús clavat a la creu, i al peu
hi trobem les figures de Maria i de l’apòstol Joan. Són tres talles de fusta, molt ben cisellades, de
mida real, amb una bona policromia de tons beix, ocre, marró i negre. La imatge de Jesús mira
cap a la seva mare, Maria, que és al peu de la creu desconsolada mirant a terra. Al seu costat la
figura de l’apòstol Joan, el deixeble estimat, mira cap a Jesús i té un braç alçat com si amb la mà
volgués tocar el cos del seu estimat Mestre. Aquest conjunt és obra de l’insigne i famós escultor
ampostí Innocenci Soriano Montagut, que el cisellà el 1958. La creu, clavada sobre una petita
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Vista general del pas Ecce Mater Tua i Confraria de Maria Immaculada.
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Detalls del pas Ecce Mater Tua de la Confraria de Maria Immaculada.

roca, i les figures de Maria i Joan reposen sobre una peanya de fusta molt senzilla, amb poques
motllures, que té la base recoberta d’herba (que envolta els peus de les imatges) i guarnida amb
flors blanques per tot el perímetre. A la part davantera, també amb fusta, porta cisellat l’anagrama de la Congregació Mariana. Les faldilles que tapen el xassís de rodes són de color blau, com
la capa dels confrares. La il·luminació és a base de focus amagats entre l’herba que il·luminen
directament les imatges. No porta ni canelobres amb tulipes, ni ciris ni fanals grans.
La confraria desfila encapçalada per l’estendard, al qual segueixen els aspirants de l’entitat, que
vesteixen igual que els confrares adults però sense cucurulla; a continuació els confrares, després
la banda de tambors i, finalment, el pas. Aquest ordre intern de desfilada és el que fan servir
totes les confraries en les processons.
Igual que les altres entitats germanes que formen part de l’Agrupació de Confraries, participa
en totes les processons que es fan a la capital del Baix Ebre, és a dir, la processó de Diumenge
de Rams al vespre, coneguda com processó de la Passió (amb totes les confraries i passos). El
Divendres Sant a la nit surt a la processó del Sant Enterrament (amb totes les confraries i passos). I també a la matinada de Dijous Sant (nit de Dimecres a Dijous), a la processó del Silenci.
Per acabar aquest article, hem de dir que a més de les processons de Diumenge de Rams, Dijous
Sant i Divendres Sant, de Tortosa ciutat, i la de Divendres Sant, del barri de Jesús, la Setmana
Santa tortosina compta amb altres actes com el pregó, el viacrucis, la trencada de l’hora i el festival
de música sacra.
Josep Ciurana Moncusí
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Què puc fer per ajudar-te!
Vull acompanyar-te en la teva trista soledat
que em té el cor entristit.
La nit se’m fa llarga veient com els teus ulls ploren,
reflex d’un dolor infinit, clavat al pit.
Amb la teva mà estesa, la desesperació i l’angoixa
es tornen avui tendresa, quan proclames a l’albada
l’espurna d’aquest dolor que et trenca el cor,
que em trenca el cor, amb lament de solitud.
Àngels Ferrando i Gómez
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Família... QUINA FAMÍLIA?
A qui no li agrada sentir-se part d’una estructura de convivència propera i càlida, humana i plena
d’acompanyament i d’avantatges en la nostra vida quotidiana que s’anomena família?
Tots ens sentim lligats per llaços invisibles i afectius que ens fan sentir que som d’aquest clan o de
l’altre. De fet, només néixer ja som fills de ... i de …, i la vinculació cap als nostres avantpassats
ens arrossega i ens marca a través dels nostres caràcters físics i psíquics. Però la cosa no acaba aquí,
seguim embolcallats, acollits en aquesta estructura àmplia i flexible que influeix en el nostre creixement i el marca.
La família és el punt on coincideixen diverses generacions de la mateixa sang, afecte i amor.
Per excel·lència, és el lloc on de ben petits ja ens ensenyen els valors, els conceptes clau i els coneixements
bàsics necessaris per a la vida i, per damunt de tot, l’amor. Una estimació que vessa entre tots els membres que la formen i que amara constantment l’educació i el comportament dels petits i dels grans. La
família transmet la saviesa i els coneixements dels més grans als joves i d’aquests, als més petits.
Avui les famílies s’han engrandit, no perquè el nombre de naixements s’hagi incrementat, sinó perquè les generacions tornen a viure juntes: els avis, els pares i els fills. Aquesta circumstància no s’ha
de veure només com una conseqüència negativa de la situació econòmica actual —que ho és— sinó
també amb la garantia que es transmetran les experiències i els valors morals i humans d’una generació a l’altra. La família, com més gran i més àmplia sigui, serà més rica en idees, matisos, reflexions... Així, a la taula es distribuiran en sentit ampli els béns dels uns i dels altres en favor de tots.
En temps de crisi i dificultat, actua com un autèntic salvavides no només econòmic i material, sinó
especialment moral i afectiu. Ens dóna seguretat i ens permet sortir cada dia de casa, sabent que a
l’hora de tornar serà allí, ferma, forta, càlida... nostra!
Els èxits dels uns seran els de tots els membres i els fracassos d’alguns seran motiu de solidaritat i
d’acostament per a la resta, per aconseguir l’objectiu final i col·lectiu, que és el benestar de tots els
membres que en formen part.
Qui no recorda, de petit, la seva iaia ensenyant-li a senyar-se? A recitar a la nit les oracions a Jesús, a
demanar la protecció dels àngels, a resar un avemaria a la Mare de Déu? Són aquests inicis senzills i
planers, dins de la família, els que ens porten a anar avançant, creixent i fent-nos grans en el nostre
cos i en la nostra ànima.
En aquesta mena de família s’hi aplega tot allò que ens fa mirar cap endins de nosaltres mateixos,
com a éssers humans, com a cristians i com a fills de Déu. Ell, en la seva grandesa, ens dóna aquest
tipus de família, i encara més, ens regala els dons de la fe i de l’amor, els quals no serveixen només
per a la convivència interna en la pròpia estructura familiar. De fet, ens marquen el camí d’obrirnos cap a les altres persones en la transmissió constant i decidida de l’Evangeli.
No podem quedar-nos tot aquest tresor per a nosaltres. Hem de ser proactius en la tramesa dels
valors cristians, no només en la paraula, sinó especialment en la nostra manera d’actuar. I alhora,
hem d’estar amatents als perills que ens envolten en el camí de la fe i de l’amor.
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Per tirar endavant, però, ens cal força i aliment. La força la trobarem en la pregària diària: llegir
l’Evangeli del dia, fer una estona de pregària silenciosa i íntima, endreçar mentalment la nostra
forma d’actuar perquè s’adigui amb les nostres creences... L’aliment són els sagraments que ens fan
ser prop de Déu i ens sostenen en el camí diari.
Hi ha una gran semblança entre la família humana i la família de Déu. L’una ens porta cap a l’altra.
Des de la infantesa a la maduresa, en el nostre nivell de fe i d’amor. Així ens ho diu sant Pau a la
carta als efesis (3-8):“El designi de Déu és aquest: en Jesucrist, per l’Evangeli, tots els pobles tenen
part en una mateixa herència, formen part d’un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa.”
Durant aquesta Setmana Santa, moment en què revivim i meditem la passió de Jesucrist, amb el
seu patiment i agonia per la nostra redempció, sentim-nos més units que mai a la nostra família,
per poder compartir l’alegria de la Pasqua amb la família de Déu, de la qual som membres i fills
de ple dret.
Verge de la Soledat, Tu ets la Mare que acull amorosament tots els seus fills en la família de Déu.
Verge de la Soledat, pregueu per nosaltres!
Bona Pasqua!
Sílvia M. Sancho i Roca
Congreganta de la Soledat
Vicegerent de la URV
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La imatge de plata de la Mare de Déu de la Mercè de la Catedral
de Tarragona (1784-1790)
UNA OBRA DE L’ARGENTER JOAN ANGELI
I DE L’ESCULTOR FRANCESC BONIFÀS
A l’arxiu del Museu Diocesà de Tarragona es conserva una nota manuscrita anònima que, per
les característiques del paper, de la tinta i de la lletra, i per l’ortografia anterior a les normes
fabrianes, es podria datar en la primera meitat del segle XIX. Es tracta d’un seguit d’anotacions,
tretes de fonts documentals diverses, sobre un mateix tema: la realització d’una imatge de plata
de la Mare de Déu de la Mercè, destinada a la Catedral de Tarragona, entre 1784 i 1790.1
Gràcies a la nota es pot ampliar el coneixement sobre aquella obra desapareguda, esmentada
breument al volum III del Nominum et actorum Archiepiscoporum Tarraconensium, una obra
manuscrita de Marià Marí i Bas que es conserva a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.2
Sanç Capdevila va recollir la breu notícia sobre la seva realització: “Imatge de la Mercè, de plata,
amb dos captius, de 1.270 unces de pes, donada per Ramon Copons (Marí, T. III, p. 223).”3
El comitent de l’obra va ser Ramon de Copons i d’Oms, canonge i prior de la Catedral de Tarragona, documentat a la Catedral entre 1752 i 1783, any de la seva mort.4 Pertanyia a la noble
família de Copons i d’Oms, que tenia el marquesat de Moja. Era jurista i va publicar a Barcelona diverses obres de dret processal entre 1762 i 1771. Segons ens informa la nota documental,
el 7 de juliol de 1782 el prior Copons va dictar testament, en què fundava la festa de la Mare de
Déu de la Mercè i manava que es realitzés una imatge amb la mateixa advocació. El seu origen
barceloní explica la dedicació a la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona. El comitent
desitjava que es fes de plata, acompanyada de les figures de dos captius alliberats,5 d’àngels i de
serafins. El tron o peanya també havia de ser de plata i hi havia de figurar el seu escut d’armes,
ja que pertanyia a una família de la noblesa.
Fins ara no se sabia quin argenter havia estat l’autor de la imatge. D’acord amb la informació de
la nota documental, l’obra es va encarregar a l’argenter barceloní Joan Angeli. Aquest mestre va
acomplir la seva passantia a Barcelona el 1756. Algunes de les obres conegudes que va realitzar
són una creu processional a Sant Fost de Campsentelles, una imatge de plata de sant Pere per a
la Catedral de Vic (1788), la imatge-reliquiari de sant Valentí de l’església parroquial de Ribes
1

Vegeu el document, al final d’aquest treball.

2

Marià Marí i Bas (Tarragona, 1733-1809). Nominum et actorum Archiepiscoporum Tarraconensium expositio
cronologico-historica. Tarragona, 1807. Es tracta d’un arxiepiscopologi de Tarragona, un manuscrit conservat
a l’AHAT en tres volums relligats amb pergamí. L’autor era eclesiàstic i comensal de la Catedral de Tarragona.
També va ser autor d’altres obres que romanen inèdites, conservades a l’Arxiu Històric Arxidiocesà: Thesaurus
Sanctae Metropolitanae Ecclesiae Tarraconensis i Catalogus Virorum Illustrium. Ramon i Vinyes, Salvador:
“Canonges de la Catedral de Tarragona”, Butlletí Arqueològic de Tarragona (Tarragona), època V, núm. 21-22
(1999-2000), p. 418.

3

Capdevila i Felip, Sanç. La Seu de Tarragona. Notes històriques sobre la construcció, el tresor, els artistes, els
capitulars. Barcelona: Biblioteca Balmes, 1935, p. 93.

4

Ramon i Vinyes, Salvador: “Canonges de la Catedral de Tarragona”, p. 342, 348.

5

Una pietosa tradició assegura que la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona, s’hauria aparegut en
1218 a sant Pere Nolasc, sant Ramon de Penyafort i al rei Jaume I, i els va instar a fundar un orde per a la
redempció dels captius cristians presoners dels musulmans. Es tracta de l’orde de la Mercè o dels mercedaris.
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(1789) i la corona i les espases d’una imatge de la Mare de Déu dels Dolors per a l’església parroquial de Sant Genís dels Agudells, que havia estat feta per l’escultor Raimon Amadeu (1797).6
Tot seguint la voluntat expressada pel canonge Ramon de Copons al testament, després de la
seva mort, el 1783, es va fer l’encàrrec de la imatge a l’argenter barceloní. Aquest va emprar
1.270 unces de plata i va cobrar el dia 29 de març de 1784 per la imatge 2.322 lliures. Dos anys
més tard, el 2 d’abril de 1786, el gravador Ignasi Farriols va cobrar 1 lliura i 7 sous per gravar
una inscripció al tron de la imatge.7 Tot seguit la imatge es va transportar des de l’obrador barceloní fins a la Catedral de Tarragona. És ben curiós que, en comptes de portar-la en un carro,
la van conduir a peu, carregant-la a coll. D’aquesta feixuga feina es van encarregar Pere Cabrer i
tres homes més, acompanyats per un mosso d’esquadra de Valls anomenat Baldiri. El transport
va trigar cinc dies. El 10 d’abril es van pagar a Baldiri i als tres homes 17 lliures i 2 sous, més 15
lliures abonades a Pau Cabrer.
Un cop arribada la imatge a Tarragona, el 12 d’abril del mateix any, es van pagar a Joan Angeli
1 lliura i 17 sous per unes cadenes de plata, que anirien possiblement des de les mans de les
figures dels captius fins a la Mare de Déu. Les figures, però, van trigar una mica a fer-se. El model en fusta es va encarregar a l’escultor Francesc Bonifàs, que va cobrar 60 lliures el 1790. Ben
conegut del Capítol, Francesc Bonifàs havia realitzat diverses obres a la Catedral. Originari de
Valls, on va néixer el 1735, pertanyia a una de les nissagues catalanes d’escultors més importants
dels segles XVII i XVIII, ja que era besnét de Lluis Bonifàs, nét de Lluís Bonifàs i Sastre i germà
de Lluís Bonifàs i Massó. Francesc Bonifàs va rebre la formació al taller familiar i el 1754 va
estudiar a l’Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. El 1756 es va establir a Tarragona, on fins a la seva mort (1806) va treballar en solitari o ensems amb el seu germà Lluís. Les
nombroses obres estan documentades entre 1759 i 1797. Treballa en una època de canvis, entre
la tradició gremial i la normativa acadèmica. Tot i la formació academicista, els seus retaules i
les seves escultures palesen un clar record del barroc, encara que són propers als nous corrents
neoclassicistes.8
Un cop realitzats els models dels captius en fusta, Joan Angeli va fer les figures de plata, labor
per la qual va cobrar 1.449 lliures, en tres terminis de 750, 300 i 399 lliures.
Al Tresor de la Catedral de Tarragona es conserva també una altra obra de Joan Angeli. Es tracta
d’un calze de plata sobredaurada i repussada, que té un peu circular amb un plint poc marcat,
decorat amb un tema fitomòrfic estilitzat, escòcia llisa i tor decorat amb un feix de branques
6

Diccionario biográfico de artistas de Cataluña (dir. per J. F. Ràfols). Barcelona: Editorial Millà, 1951, p. 41.
Sitjar i Serra, Miquel. “La imatge-reliquiari de Sant Valentí de l’església parroquial de Ribes”. Annals 19921993 del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (Ripoll) (1994) p. 227.229. Yeguas i Gassó, Joan. Ramon
Amadeu. 200 anys de la seva estada a Olot (1809-1814). Catàleg en línia de l’exposició: Museu dels Sants
(Olot), 2012. http://www.olotcultura.cat/wp-content/uploads/Ramon_Amadeu.pdf., p. 32.

7

Ignasi Farriols treballava el 1794 com a manyà a la Real Compañía de Hilados de Barcelona, empresa
pionera en l’ús de les màquines jenny per a la filatura de cotó. Vegeu James Thomson: “La introducció de les
màquines jenny a Barcelona (1784-1789). Les primeres etapes en la creació d’una indústria de construcció
de maquinària”, Recerques. Història, Economia, Cultura (Barcelona), 42 (2001) p. 139.

8

Mata de la Cruz, Sofia; París i Fortuny, Jordi. Els Bonifàs. Una nissaga d’escultors. Valls: Institut d’Estudis
Vallencs, 2006.
Soledat_8 1

Sofia Mata de la Cruz

fines, lligades amb una garlanda de fulles. La tija és balustrada. El nus té forma de doble corolla de fulles lanceolades i sosté un cilindre ornamentat amb roleus. La sotacopa és calada i està
decorada amb tema de fulles i espigues que sorgeixen d’una corona vegetal. La copa és acampanada, llisa a l’exterior. El seu estil és neoclàssic, cosa que indica que es devia fer cap al final
del segle XVIII o inici del XIX. Al plint del peu es troba la marca dels dos argenters que hi van
intervenir: P/ BORS / ANGELI, i també la marca toponímica que indica que el calze es va fer
a Barcelona: +/BAR.
Si bé el calze s’ha conservat, la imatge de la Mare de Déu de la Mercè va ser fosa el 1811 per
batre moneda. Durant el setge de les tropes napoleòniques a Tarragona, la Junta Superior del
Principat, instal·lada a la ciutat i imperiosament necessitada d’efectiu, va sol·licitar diverses vegades al Capítol diners i el lliurament de la plata litúrgica. El 15 de gener de 1811 es va fer un
requeriment, però el Capítol no va obeir l’ordre. El 8 de març d’aquell any els membres de la
Junta van pressionar fortament els capitulars, que no van tenir més remei que cedir. Entre altres
elements d’argenteria, van lliurar les onze imatges de plata que posseïa la Catedral, realitzades
entre els anys 1314 i 1783, inclosa la de la Mare de Déu de la Mercè.9
Sofia Mata de la Cruz

Nota documental. Primera meitat del segle XIX
Arxiu del Museu Diocesà de Tarragona.
“Imatge de Nª Sra de la Mercè amb dos esclaus.
El canonge Prior D. Ramon de Copons i d’Oms en son testament del 7 de juriol de 1782, fundà
la festa de la Mercè y manà construir una imatge de la Mercè de Plata ab dos esclaus, àngels,
serafins y trono, tot de plata posant al peu de dit trono lo escut de ses armes.
– A 29 de mars 1784 es pagà a Joan Angeli per lo import de la referida imatge 2.322 lls.
– A 2 d’abril 1786 a Ignasi Farriols, gravador, per gravar lo lletrero del trono, 1 ll 7 s.
– Item a Baldiri, mosso de Escuadra de Valls y tres homens que portaren a coll dita imatge
de Barcelona a Tarragona 17 lls. 2 s.
– 10 abril 1786 a Pau Cabrer per los cinch dies empleats en la conducció de dita imatge 15 lls.
– 12 abril 1786, al referit argenter Joan Angeli per lo augment de plata de las cadenas dels
escapularis de dita imatge 1 ll 17 s.
– 1790 a Francesch Bonifàs escultor de Tarragona per lo modell dels esclaus de fusta, per fer
los fer de plata 60 lls.
– Item a Joan Angeli per los esclaus de plata 750 lls + 300 lls + 399 [lls]).”

9

Mata de la Cruz, Sofia. “Los avatares de la Catedral de Tarragona entre 1808 y 1813”. Locus Amoenus
(Bellaterra), 11 (2011-2012) p. 193-213.
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Les Aspirants DE LA SOLEDAT
La Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i
de la Mare de Déu de la Soledat va ser fundada l’any 1876 —any què van ser aprovats els seus
estatuts— la primera priora va ser la Sra. Bàrbara de Otto Crespo i president, el prefecte de la
Puríssima Sang, Mn. Josep Sayol. En aquests primers estatuts, el segon article indica que “La
Congregación se compone de Señoras de todas las clases y condiciones, con tal que sean de
buena fama, de costumbres cristianas y que hayan hecho la primera comunión”. També diu en
l’article setè que “toda congregante es hábil para obtener los cargos de la Congregación, con tal
sea mayor de 20 años y haya transcurrido un año desde su inscripción”. Per tant, cap nena podia
ser inscrita a la Congregació fins als 7 anys, que era en aquella època l’edat en què se solia rebre
la primera comunió i entrava llavors com a congreganta, tot i haver-se d’esperar fins als 20 per
poder tenir algun càrrec dins la Junta.
L’any 1897 el canonge Pablo Ayala López és nomenat nou prefecte de la Congregació de la Sang
i president de la Congregació de la Soledat en substitució de Mn. Joan Ródenas.
Ayala reorganitza, amb la priora Sra. Bàrbara de Otto, la Congregació de Senyores de la Soledat
i el 1899 impulsa la creació de la secció de señoritas. És el 17 de març quan s’instaura per primer
cop, i organitzat per la Congregació de Senyores de la Soledat, l’acte d’ingrés de 24 noies. Les
noies van rebre un diploma acreditatiu i la nova medalla de la Congregació, que el mateix president Pablo Ayala havia dissenyat l’any anterior.
El Diario de Tarragona del 18 de març del 1899 publica la notícia de l’acte:
“En la sala de Juntas de la Iglesia de Nazaret, ha tenido lugar el acto de ingresar en la Congregación
de señoras de la Purísima Sangre, veinte y cuatro señoritas que recibieron de manos del M. I. señor
prefecto de la misma los títulos y escudos que han de acreditarlas como a tales congregantas.
El mencionado señor prefecto les dirigió una sentida plática, explicándoles los deberes que
contraían como congregantas de la Purísima Sangre y la devoción que habían de tener a nuestro
amado Redentor crucificado que derramó su sangre para abrirnos las puertas del Cielo, como
también a la Stma. Virgen en su soledad para que las protegiese en todos los días de su vida. Al
acto concurrieron, a más de la Junta directiva, otras señoras, y todas salieron complacidas de tal
reunión que en verdad fue muy agradable y conmovedora.
El incremento que va tomando la Congregación de señoras, que sin contar con la sección de
señoritas, reúne ya el número de ciento treinta congregantas, hace esperar que aquella asociación será pronto lo que fue en otros tiempos, porque vemos el entusiasmo que reina entre las
congregantas dispuestas a tributar, a más de los afectos de su corazón los más solemnes cultos
para propagar la devoción a la Madre del Salvador en su Soledad”.
L’onze de gener del 1900 apareix al Diario de Tarragona una nota en què comunica que la “Congregación de señoras de la Purísima Sangre y Virgen de la Soledad acordó en Junta general que
para honrar a su patrona se reunieran las asociadas una hora en los terceros viernes de cada mes
en su iglesia de Nazareth, en la que tendrán lugar los ejercicios siguientes: Corona dolorosa, un
punto de meditación, plática, una estrofa del Stabat Mater y oración.
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La Junta directiva ha determinado llevar a efecto el
acuerdo y el viernes 19 del presente mes empezarán
los ejercicios, desde las cuatro y media de la tarde
hasta las cinco y media. Cada media hora velarán
dos señoras congregantas por turno de secciones”.
És a dir, una mitja hora vetllaven dues senyores congregants i l’altra dues señoritas.
Hem d’entendre que aquesta nova secció creada el
1899 estava formada per noies que tenien entre 7 i
20 anys, a diferència de l’actual secció d’aspirants,
integrada per nenes fins als 14.

Títol d’ingrés a la Congregació de la “Señorita” M.
Josefa López Cascante, el 29 de març de 1929, quan
tenia 15 anys.

Tot i això, en la reforma estatutària aprovada l’any
1920 per l’arquebisbe Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, no s’inclou cap apartat sobre aquesta secció
i es mantenen inalterables els articles segon i setè
sobre l’edat d’ingrés a la Congregació i l’edat en què
poden començar a exercir càrrecs directius.
Malauradament, aquests són els únics documents
apareguts sobre la secció creada el 1899, ja que en
la premsa de l’època no se’n parla més i la nit del 21
de juliol de l’any 1936 tot l’arxiu de la Congregació
de Senyores de la Soledat i l’arxiu de la Sang van ser
cremats juntament amb totes les imatges i misteris
que estaven dipositats a l’església de Natzaret i a la
Casa de la Sang.
Ja l’any 1939 es reorganitza la Congregació sota el
mandat de la priora Isabel de Orovio, començant
des de zero ja que no hi ha arxius ni llista d’associades. La Junta, durant els primers anys, ha de dedicar
tots els seus esforços a refer-se i buscar donatius per
adquirir una nova imatge titular.
No és fins al 25 de febrer de 1958, quan era priora
la Sra. Matilde de Balle, que en sessió ordinària de
Junta es proposa i s’aprova l’organització de la secció
d’aspirants. El 4 de març es planteja a les associades
en Junta General anual i es ratifica l’acord amb una
gran acollida per part de les assistents. Al dia següent
el Diario Español informa d’aquesta sessió de junta
general de la Congregació dient que “...asimismo se
acordó que, por vez primera, puedan concurrir las

Nenes aspirants el Dissabte Sant del 1968. (Vallvé)
Arxiu C. Soledat.

Nenes aspirants el Dissabte Sant del 1968. (Vallvé)
Arxiu C. Soledat.
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señoras ataviadas con vesta a la Procesión del Sábado Santo y crear la sección de aspirantes femeninas a fin de incrementar las listas de la Congregación con la aportación de las jóvenes”.
Un mes després, en la Junta del 27 de març, s’aprova imprimir sol·licituds d’ingrés i repartir-les
el Dissabte Sant, tal com indica l’acta d’aquell dia:
“Como en la junta general tuvo muy buena acogida la formación de la sección de aspirantes,
se propone y se acuerda hacer imprimir propuestas semejantes a las de las señoras para solicitar
el ingreso y repartirlas entre las Sras. al pasar a besar la Santa Imagen después de la procesión”.
Passada la Setmana Santa, el 25 d’abril en Junta ordinària, “se habla de la nueva sección de aspirantes, acordando que sea la número uno, la señorita Ana M. Boada Valls, por ser su tío el primero que
promovió el crear esta sección. Se habla de cómo pueden ir vestidos a la procesión y queda en estudiar la forma, color, etc. de la vesta y escudo. Quedan encargadas de resolverlo y estudiarlo las Sras.
Mayoralas Bertrán y Caballé. (...) También se proponen las primeras aspirantes siendo aceptadas”.
Com veiem, les majorals Sra. Rosa Caballé i la que va ser priora entre els anys 1981 i 2005, Sra.
Maria Luisa Bertrán, van ser les encarregades de treballar en l’estudi de la nova secció. Les dues
treballaren amb el disseny i colors de la vesta junt amb la recentment nomenada vocal Sra. Maria
Carbó de Malé, àvia de l’exalcalde Joan Miquel Nadal, que pertanyia a la nissaga de Casa Malé
del carrer Portalet.
El 10 de febrer, en sessió de Junta ordinària, “se pasa a estudiar el modelo para las vestas y
escudo para las aspirantes y después de varias opiniones se acuerda sea, túnica blanca y azul,
encargándose del modelo la Casa Malé y el escudo, el mismo de las señoras pero reducido.
También se discute hasta que edad pueden pertenecer a esta sección, acordándose hasta los 14
años cumplidos”.
La vesta presentada i aprovada aquell dia era exactament com l’actual, túnica blanca amb botons
folrats de blau marí, faixí blau i capa-estola blava cordada al tercer botó de la vesta, gorgera blanca
amb cinta blava i guants blancs. L’escut era brodat amb fil vermell sobre fons blanc i cosit a la vesta.
El 28 de febrer el Diario Español de F.E.T. y de las J.O.N.S. anuncia la recent creació de la secció
amb un text parcialment erroni, ja que el redactor de la notícia anomena “secció” la Congregació de Senyores i “subsecció” la de les aspirants:
“La sección de señoras de la Congregación de la Sangre, integradas en la Soledad han creado
la subsección de aspirantes, que formaran por vez primera en la procesión del Sábado Santo.
En los escaparates de Casa Malé, ha sido expuesto un pequeño maniquí con la vesta para las
aspirantes del color blanco con franjas azul celeste y golilla”.
El mateix rotatiu del dia 4 de març informa de la propera celebració de la processó de la Soledat del Dissabte Sant i diu que “por vez primera asistirán a la procesión citada aspirantes de la
Soledad con sus nuevas vestas”.
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El 16 de març se celebra una nova Junta ordinària
de la Congregació i en aquesta reunió “se proponen
a 36 aspirantes, siendo un éxito esta nueva sección,
por el interés con qué las Sras. Congregantes y demás personas la han acogido”.
Tot i això, el 19 de març de 1959, Dissabte Sant,
a causa del mal temps i del perill de pluja, només
vuit nenes aspirants desfilen per primera vegada a
la processó de la Soledat i acompanyen la imatge de
la Mare de Déu des de Natzaret fins a la Catedral.
La crònica del mateix Diario l’endemà deia així: “...
figuraron por primera vez ocho niñas aspirantes,
vistiendo el hábito gris con ribetes azules, establecido para dicha sección de la Congregación”. Un altre
cop el redactor de la notícia torna a errar confonent
la vesta blanca de les aspirants per una de grisa.

Aspirants 1985. (Chinchilla) Arxiu C. Soledat.

En la sessió de junta del 28 d’abril es comenta “el
éxito de la procesión que a pesar del tiempo inseguro la asistencia fue de 150 señoras y 8 aspirantes. Se
designa a las Sras. Maria Carbó y Magdalena Ferrer
encargarse de la sección de aspirantes”.
Si bé l’any 1979 la Congregació de Senyores obté el
permís per participar a la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant anant només amb vesta
i tapades amb cucurulla, no serà fins al 1982 que
ho podran fer les aspirants. Aquell any, en commemoració dels 25 anys de la processó de la Soledat de
Dissabte Sant, s’acorda confeccionar un penó per a
les aspirants. Aquest penó, confeccionat per la Sra.
Castañon, va ser beneït el 26 de març. La crònica
del Diario Español del dia 28 deia així:
“Como preludio de los actos propios de la Semana
Santa, en la iglesia de Nazaret se celebró la bendición del pendón que ha bordado la Srta. Castañon
con destino a las aspirantes de la Congregación de
la Soledad de María. Celebró una misa el Prefecto,
Dr. Batlle Huguet, ocupando la presidencia la Junta
encabezada por la Priora señora Bertrán de Andreu
y los miembros directivos de la Congregación de la
Sangre. En la homilía, el sacerdote oficiante, glosó el

Benedicció de la bandera de les aspirants el 1998.
(Chinchilla) Arxiu C. Soledat.

Imposició dels escapularis a les aspirants el 1998.
(Chinchilla) Arxiu C. Soledat.
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Imposició dels escapularis a les aspirants el 1998. (Chinchilla) Arxiu C.
Soledat.

Aspirants any 2000. Arxiu C. Soledat.

Aspirants portant el penó l’any 2005.
(Fer-Vi) Arxiu C. Soledat.

significado del estandarte que agrupa a las congregantes en el mantenimiento de la fe heredada
de sus mayores y como esta fe y religiosidad debe ser defendida para transmitirla íntegra a las
futuras generaciones. Seguidamente procedió a la bendición del pendón actuando de madrina
de la ceremonia la niña Olivia Merelo de Barberá y Roig”.
Aquell any per primera vegada el penó i les aspirants obrien la desfilada de la Congregació de la
Soledat a la processó de Divendres Sant, i també va ser el primer any que una representació de la
Junta de senyores encapçalada per la priora tancava l’acompanyament del pas de la Mare de Déu.
Pocs anys després, dues nenes aspirants també acompanyaren per primera vegada el Sant Crist
de la Sang a la processó, portant el coixí.
El 4 d’abril de 1998 se celebren dos actes molt importants pel que fa a la secció. D’una banda,
es beneeix la bandera de les aspirants i, d’una altra, per primera i única vegada —fins al dia
d’avui— es beneeixen i s’imposen els escapularis a les nenes aspirants.
L’acte va ser presidit per l’Excm. i Rvdm. Dr. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Tarragona, i
pel president de la Soledat i prefecte de la Sang M. I. Dr. Florenci Giralt. També una nombrosa
representació d’autoritats civils, les juntes de la Sang i la Soledat, membres de diferents confraries i fidels ompliren aquell dia l’església de Natzaret. En primer lloc, es va beneir la bandera, i
feia de padrina la priora, Sra. Maria Luisa Bertrán. Tot seguit, el president M. I. Dr. Florenci
Giralt va beneir i imposar els escapularis a 27 nenes aspirants. Cal dir que en el mateix acte
també es van posar els escapularis a 17 aspirants de la Congregació de la Sang, que a diferència
de les aspirants de la Soledat, ja ho havien celebrat l’any 1986, recuperant així una vella tradició
perduda en el temps.
Actualment, la secció d’aspirants la formen més d’un centenar de nenes que, a més, des de l’any
1991 participen activament en la banda del pas de la Soledat.
8 8 _Soledat

Daniel Pallejà Blay

Aspirants esperant la sortida de la Mare de Déu a la Processó. (Ruth Marqués) Arxiu C. Soledat.

Per acabar aquest article, recordarem unes paraules pronunciades per la nostra estimada i recordada priora Maria Luisa Bertrán l’any 2001, sobre les aspirants de la Mare de Déu de la Soledat:
“Les aspirants de la Verge de la Soledat són el puntal que aporta la força a la tasca quotidiana
per continuar amb la nostra responsabilitat vers el seu futur, per a nosaltres són el tresor més
valuós de la Congregació. A elles, amb molta estima, dedico el poema de l’escriptor Climent
Forner que diu així:
L’infant només coneixia
les verges que havia vist:
i cadascuna tenia
sobre els braços Jesucrist.
I ara en veure que venia
amb aquell aire tan trist
una altra vegada verge Maria
sense Jesús d’imprevist.
Li diu amb veueta clara:
em voldríeu, dolça Mare
en comptes del fill absent?
L’infant espera contesta...
la verge inclina la testa
i obre els braços somrient.”
Daniel Pallejà Blay
Fonts consultades:
Arxiu i llibres d’actes de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat.
Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.
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D’iconografia paleocristiana a Tarragona (II)
EL SARCÒFAG DELS APÒSTOLS DE LA NECRÒPOLIS
DE LA FÀBRICA DE TABACS
Joan Menchon Bes
Arqueòleg municipal, Ajuntament de Tarragona

L’any passat en aquestes pàgines fèiem una ressenya d’un dels sarcòfags paleocristians més presents a la nostra ciutat i també més desconeguts, el que es conserva a la porta de l’epístola de la
Catedral de Tarragona. És el que coneixem com el sarcòfag de Bethesda.
Enguany ens centrarem en un altre que procedeix de les excavacions que als anys vint i trenta del
segle passat es van dur a terme a la fàbrica de tabacs. Fem una mica d’història de la circumstància
de les troballes.
A principis del segle XX, la vella Tarragona de funcionaris, ferroviaris, capellans militars i portuaris començava a canviar l’estructura econòmica. Ja feia uns quants anys que es s’industrialitzava
de manera incipient, però la cosa no arrencava del tot fins que a principis dels anys vint es comença a construir el que llavors seria la fàbrica més gran de la ciutat, la Tabacalera. Els terrenys,
una mica lluny del centre però prop del port i de les vies de comunicació, eren a la vora del
Francolí. Ningú s’esperava que hi sortissin restes arqueològiques d’època romana. I així va ser.
Quan s’obriren els fonaments van començar a aparèixer enterraments, sarcòfags, murs etc. que
van ser objecte d’atenció i excavació primer dels enginyers de la mateixa fàbrica, i aviat van
copsar l’interès de l’Institut d’Estudis Catalans. Però finalment van ser excavats metòdicament
per mossèn Joan Serra Vilaró, llavors una promesa de l’arqueologia catalana i un dels homes
de confiança del cardenal Vidal i Barraquer. I no sense polèmica —com és normal a la nostra
ciutat— les restes van ser excavades entre 1923 i 1933, exhumant el que coneixem com la Necròpolis Paleocristiana o Necròpolis de Tabacalera.
És un conjunt funerari força interessant. Es va originar cap al segle III en una zona on hi havia
habitatges rurals de la Tàrraco romana, a més dels camins que anaven cap a Valentia i Ilerda,
i per tant als vorals s’hi enterraven els finats de la ciutat. Després de l’execució a la foguera o
martiri del bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi, les despulles van sen enterrades
en aquest lloc, probablement en una zona funerària propietat d’un membre de la comunitat
cristiana de Tàrraco. Tenim així el germen d’un espai de culte martirial cristià.
Amb la permissivitat del cristianisme, i especialment a partir de l’oficialització a les acaballes
del segle IV dC, el lloc pren una embranzida extraordinària. Es construeix una gran basílica
dedicada al culte dels tres màrtirs, i al seu voltant una sèrie d’edificis per acollir els pelegrins, un
baptisteri i probablement la seu episcopal de la ciutat. I prop, on ara hi ha el conjunt de Parc
Central, una segona basílica amb atri que podem prendre com un monestir.
Al voltant de l’església martirial, és a dir, del lloc on es veneraven les relíquies dels tres sants,
es generà un gran cementiri per a la comunitat cristiana de Tarragona. Era una vella tradició
pensar que per salvar l’ànima, perquè intercedissin per tu, era bo ser enterrat com més a prop
millor del lloc on es veneraven les despulles dels sants i els màrtirs. És el que coneixem com
enterrament ad sanctos.
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Fotografia antiga dels sarcòfags al Museu de la Necròpolis als anys trenta del segle XX. Arxiu BHMT.
Ajuntament de Tarragona.

Les persones més afortunades eren enterrades en mausoleus, criptes, sota mosaics o amb sarcòfags on s’expressava alhora la seva fe i la seva posició social. L’arqueologia ens ha obsequiat
amb extraordinaris exemples, com les laudes funeràries fetes de mosaic del bisbe Òptim o la
d’Ampel·li, els sarcòfags del Pedagog o Leocadi. I al seu costat, una important sèrie d’inscripcions cristianes on els traspassats manifesten la seva fe i l’esperança en la resurrecció de
la carn.
Un d’aquests sarcòfags és el que coneixem com el dels Apòstols, que es conserva al Museu de
la Necròpolis Paleocristiana, inclòs en la ruta dels primers cristians de Tàrraco, iniciativa de
diferents institucions per difondre la importància de la Tarraco Christiana en aquests transcendentals segles de la història.
És una extraordinària peça segurament fabricada amb pedra local a la mateixa ciutat de Tarragona, que es data al segle V dC. El seu frontal, com és normal en aquesta mena de monuments,
mostra tota la seva càrrega simbòlica. No en va és la part que va a la vista i orientada a la via
funerària per on devien passar les persones que anaven al cementiri o al culte martirial.
Podem diferenciar tres elements iconogràfics, dos de laterals i un de central, separats per
quatre registres decorats amb estrígils, elements decoratius típics dels sarcòfags d’aquesta
època. Recorden la forma d’aquests estris d’higiene corporal usats en el món antic, que tenen
una gran plasticitat pel joc d’ombres que formen. Al centre de la cara, com si fos un escut o
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Fotografia antiga del sarcòfag dels Apòstols. Arxiu BHMT. Ajuntament de Tarragona

SANT PERE

estríglies

emblema, hi ha la corona vitae o corona immarcescible. És un símbol de corona floral circular
que s’associa a la victòria de Crist, és a dir, la resurrecció. Recordem que la corona d’espines
és símbol de la passió, i la de flors és propi dels màrtirs i sants: “I quan aparegui el Príncep
dels pastors, vosaltres rebreu la corona immarcescible de glòria” (I Pere 5, 4). No en va, a les
Actes del martiri de Sant Fructuós i els seus diaques, llegim: “Oh, màrtirs benaurats, provats al
gresol roent com or preciós, protegits amb la cuirassa de la fe i l’elm de salvació, cenyits amb
diadema i corona immarcescibles per haver trepitjat el cap del maligne” en la fidel i fresca
traducció que fa uns anys va fer l’amic Lluís Moncunill. El lligam entre la ressurreció de
l’Ungit i l’esperança de la immortalitat dels tres màrtirs acompanyen el passus de la persona
enterrada en el sarcòfag.
Als cantons del requadre on hi ha la corona hi ha quatre flors, que es prenen com les roses
d’un dels altres grans màrtirs del segle III, Cebrià de Cartago, mort el 258, és a dir, un any
abans que Fructuós, Auguri i Eulogi. La corona és sobre el paradís, del qual neixen els quatre
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CORONA

Joan Menchon Bes

I RIUS

estríglies

SANT PAU

rius evangèlics: Tigris, Eufrates, Pisó i Guixó, amb les quatre fonts, que són referència simbòlica
dels quatre punts cardinals i, per tant, del món.
A l’esquerra del frontal hi ha la representació de sant Pere, i a la dreta, sant Pau. Pere es representa
com un home madur, amb túnica i mantell i el Llibre (en aquella època en forma de rotlle) a les
mans. Pau, l’apòstol dels gentils, apareix com és típic, amb el cap calb, la barba punxeguda i també
amb el Llibre a la mà. Els dos personatges sorgeixen entre cortinatges i la faiçó de l’escultura ens
obre les portes a les representacions iconogràfiques que després veurem a bastament en el romànic.
La presència dels personatges de la importància de Pere i Pau ens marquen clarament el caràcter
cristià del sarcòfag. La iconografia de la corona central i la representació dels quatre rius bíblics enllacen el Nou i el Vell Testament, i ens marca com és natural el missatge de resurrecció amb l’exemple
de Jesús de Nazaret en el rerefons de la iconografia paleocristiana. El sarcòfag on es desa la persona
morta després dels rituals propis del moment és el lloc on espera la fi del món i la vida eterna.
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Programa D’ACTES
2014

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.

13 DE MARÇ
18.00 h Missa
18.30 h Junta General Ordinària

1 D’ABRIL
20.00 h Presentació de l’opuscle de la Reial
i Venerable Congregació de la Sang, a càrrec
de la Sra. Marisa Jiménez Buedo, directora del
Centre Tarraconense El Seminari. L’acte tindrà lloc a l’església de Natzaret.

7 i 8 D’ABRIL
18.00 - 20.00 h Repartiment de vestes infantils a les aspirants de la Congregació de
la Mare de Déu de la Soledat. Lloc: seu de la
Congregació (c/ Natzaret, 1).

8 i 9 D’ABRIL
18.00 - 20.00 h Repartiment de vestes de
congregants de la Congregació de la Mare de
Déu de la Soledat. Lloc: seu de la Congregació
(c/ Natzaret, 1).

9 D’ABRIL
20.15 h Presentació de l’opuscle de la Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang i de la Mare de Déu de la Soledat, a
càrrec del Sr. Rafel Gabriel Costa. L’acte tindrà
lloc a l’església de Natzaret.

10 D’ABRIL
20.00 h Conferència quaresmal: “Redimits
amb la seva sang”, a càrrec de Mn. Josep Gil
Ribas, doctor en Teologia i professor emèrit
de la Facultat de Teologia de Catalunya. L’acte
tindrà lloc a l’església de Sant Agustí.
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Programa D’ACTES

2014

13 D’ABRIL, DIUMENGE DE RAMS
19.00 h Des de l’església de Natzaret, solemne viacrucis que, d’acord amb l’itinerari tradicional, es farà pel recinte murallat i
acabarà a la S.E. Catedral, on serà venerat
el Sant Crist la Sang, i posteriorment es
tornarà a Natzaret. Els congregants han de
portar vesta i gorgera.

14 D’ABRIL, DILLUNS SANT
10.30 h Missa crismal, a la S.E. Catedral,
presidida l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol
Balcells, arquebisbe de Tarragona i primat.

16 D’ABRIL, DIMECRES SANT
20.00 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.
Hi poden assistir tots els congregants i els
aspirants que ho desitgin amb la vesta reglamentària. Esperem la vostra presència
per acompanyar el pas.

17 D’ABRIL, DIJOUS SANT
19.00 h Solemne Ofici del Sant Sopar del
Senyor. Tot seguit, torns de guàrdia d’honor dels Armats al Santíssim Sagrament.

18 D’ABRIL, DIVENDRES SANT
6.00 h a la S.E. Catedral, Sermó de Passió,
predicat per l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume
Pujol i Balcells, arquebisbe metropolità de
Tarragona i primat.
6.15 h Sortida dels congregants acompanyant el Sant Crist de la Sang, que es dirigiran a la S.E. Catedral, des d’on a les 6.30
sortirà el solemne viacrucis, que finalitzarà
a l’església de Natzaret. Els congregants
han de portar vesta i cucurulla.
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12.00 h Solemne Acció Litúrgica i Veneració de la Creu, a la nostra església de Natzaret.
16.00 h Sortida dels Armats, que començaran a recollir els passos de les diferents
confraries i germandats que participaran a
la processó.
17.45 h Recollida del pas de la Soledat. Les
aspirants i congregants 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.
20.00 h De l’església de Natzaret sortirà la
tradicional PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT, declarada festa tradicional
d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya i organitzada per la nostra Congregació, amb l’assistència de totes les confraries, gremis, congregacions i germandats de
la ciutat.

19 D’ABRIL, DISSABTE SANT
18.30 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.
22.30 h Vetlla Pasqual a la S.E. Catedral,
oficiada per Mons. Jaume Pujol i Balcells,
arquebisbe metropolità de Tarragona i primat.

19 DE JUNY
Festivitat de Corpus Christi. Totes les senyores de la Congregació de la Mare de Déu de
Soledat que vulguin poden assistir a la processó, al costat de la nostra bandera.
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Santa Tecla (Camp Clar)

Sant Josep Obrer
(Torreforta)

Sant Salvador

Santa Maria (Bonavista)

(Sant Agustì)

Esglèsia de Sant Antoni
de Pàdua
Monestir de les
Carmelites Descalces

Església dels Sants Reis

Església del Carme
PP. Carmelites

Santa Clara

Santa Maria / Ferràn
La Móra

San Cosme i Sant Damià

Sant Pere i Sant Pau

Sant Fructuós

Sant Pau

Sant Pere Apòstol

Sant Francesc

Santíssima Trinitat

Sant Joan Baptista

Catedral

HORARIS DE LITÚRGIES

SETMANA SANTA 2014

ARXIPRESTATS DE TARRAGONA CENTRE I TARRAGONA PERIFÈRIA

DIUMENGE DE PASSIÓ (Rams)
Benedicció dels Rams i Missa

11:00

(Ben. dels
Rams i missa)

9:30
12:00

13:00

(Ben. dels
Rams i missa)

12:45

19:00

12:00

11:00

10:30

(Esgl. Par)

18:00 12:00 12:00
19:30

13.00
(Col·legi
Sagrat Cor)

10:30

(Ciutat
Residencial)

11:30
12:00

(Molnars)

13:00

18:00

(vigilia)

11:00

11:00

12:30
(La Móra)

(Loreto)

(Sanitas)

12:00

9:30

(Ferran
i Tamarit)

12:00 13:00 12:30 11:00 11:00 11:30

11:00

(Ben. dels
Rams imissa)

12:15

20:00

12:00

(Ben. dels
Rams i missa)

DILLUNS SANT
Missa Crismal
10:30

DIJOUS SANT
Pòrtic al Tríduum pasqual
18:00

19:00

(Sanitas)

(La Móra)

Missa del
18:00
17:00
19:00
19:00
19:00
19:00 19:30 20:00 20:00 (Col·legi 20:00 19:00
(Tamarit)
19:30
18:00
19:00 19:00 20:00 19:30 20:00
Sant Sopar 20:00
(Loreto)
Sagrat Cor)
20:00
17:30
19:00
del Senyor
(Ferran)

20:00
(Esgl. Par)

23:00 23:00 21:00 22:30 23:00 22:30 21:00 22:30
(Loreto)

Hora Santa

22:30 21:00 19:00 22:00 22:00 22:30 21:00

Acabada la
Celebració

21:00

9:00

10:00

Tríduum pasqual
Primer dia del Tríduum pasqual
DIVENDRES SANT
10:00
Via Crucis (La6:00
Sang)

10:00 00:15
(Loreto)

11:00 10:00 10:00

9:30

9:30

10:00 10:00 11:30 10:00 11:00

12:00
Esgl. Par

12:00

17:00

(La Móra)

Celebració
16:00
12:00 15:30 13:00 12:00 12:00 13:00 (Col·legi 13:00 13:00
12:00 12:00 13:00 12:00 16:00
12:00 17:00 18:00
(Loreto)
13:00
Litúrgica
Sagrat Cor)
19:30
(Tamarit)
(Processó)

18:00
Sanitas

Segon dia del Tríduum pasqual
DISSABTE SANT
PASQUA!
Vetlla
Pasqual

20:00

18:00
22:30 22:30

---

22:30 21:30 23:00

Sanitas

22:00

23:00 22:30
(Loreto)

Esgl. Par

(Tamarit)

22:00

22:30 20:00 22:00 22:00 22:00 22:30 23:00 22:00 23:00

(La Móra)

Tercer dia del Tríduum pasqual
DIUMENGE DE PASQUA
9:30
9:30

10:30

11:00
9:30

11:00 12:00

10:30 11:00
18:00

12:00
12:30 20:00

12:00 12:30
19:30
19:30

10:00

10:30

11:00

11:30 11:00

9:30

13:00

11:00 12:30 13:00 12:30 11:00 11:00 11:30 11:00 12:15

C.Resi.

12:00
13:00
(Col·legi
Sagrat Cor)

10:30

Molnars

(Ferran i
Tamarit)

S.Loreto

12:00 17:30 12:30
S.Llevant

19:00
S.Loreto

(La Móra)

11:30 12:00 11:00

12:00 19:00 20:00 19:00

9:00

19:00
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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:
Congregant honorífica:
(C. núm. 1)

Monsenyor Miquel Barbarà Anglès
Sra. M. Dolores Nolla Tapias
Sra. Dolors Fontana Milà
Sra. Montserrat Gabriel Costa
Sra. M. Antònia Blanco Segura
Sra. M. Teresa Potau Mas
Sra. M. Assumpció Marsal Cavallé
Sra. Claustre Sevil Dasca
Sra. Mercedes Vallvé Martí
Sra. M. Montserrat Amigó Garcés
Sra. Joana Carrasco Forés
Sra. Montserrat Domènech Figueras
Sra. Gemma Brunet Las
Sra. Yolanda Roca Chesa
Sra. Helena de Lamoga García-Morato
Montserrat Boronat Inglés

Soledat_1 0 1

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
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Montserrat Boronat Inglés
Carmen Alaix Sanroma Vda Martí
Mª Rosa Gasulla Virgili Vda. Boada
Mª Josefa Prat Lopez de Salamero
Claustre Vallhonrat Llorach
Josefa Adserias Pascual
Pilar Teixell Solé
Josefa Mestres Vda. Gassó
Carmen Dols Cabré
Manolita Segura Sanabria
Teresa Bondia Aguiló
Angelina Sordé Folch Vda. Sentís
Carmen Güell Pasalodos
Teresa Casanovas Pedra
Rosa Pedra Pons
Mª Cristina Güell de Pons
Montserrat Carballeira Vda. Roca
Mª Dolores Nadal Alaix
Mercedes Izquierdo Vda. Lopez Duque
Mª Angeles Bertrán Doce
Juana Fa de Anguela
Dolores Sans Vilalta Vda Mezquida
Mª Josefa Dalmau de Morán
Rosa Martí de Durán
Mª Josefa Jané Vda. Sanromà
Carmen Garcia Pujol
Mª del Carmen Aixalà de Diego, Vda. Magarolas
Mª del Pilar Borrás de Alió
Isabel Garcés Cortes Vda. Amigó
Mª Asunción Murtra Solé
Amelia Baixauli Echevarria
Pepita Rodriguez Fonts
Montserrat Colet Sancho Vda. Sugrañes
Elvira Braña Pedrol
Marta González Pedrol Vda. Escatllar
Mª del Pilar Fernández Labata
Mª Teresa Arto de Juncosa
Montserrat de Muller de Travé
Rosa Cácharo Vda. Teixell
Mª Jose Andreu Bertran de Pastor
Mª Montserrat Gabriel Costa
Conchita Porqueras de Ferré
Mª del Pilar Escriu Cobos
Margarita Prat Lopez de Mullerat
Mª Dolores Prat Lopez de Sevil
Mª Dolores Rafi Ollé
Lupita Cobos Herrera
Mª Victoria Pedrol Medina
Esther Ferré Dalmau
Mª Antonia Escarré de Adseria
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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

Mª Montserrat Ruiz Alsina
Mª Glória Male de Pujol
Mª Dolores Argemí Elias Vda. Bisbal
Carmen Casas Ferré
Mª Teresa Pinilla Cano
Mª Teresa Fernández Gimenez de Boronat
Montserrat Serra Tutusaus
Mª Dolores Castiñeira Vda Simo
Chitina García Pujol
Montserrat Costa Vda. Virgili
Mª Rosa Perelló de Vallverdú
Mercè Alegret Vda. Jané
Mª Luisa Pérez de Castanedo
María Carulla de Ventosa
Mª Dolores Esqué Ruiz
Mª Teresa Esqué Ruiz
Roser Mas Vda. Potau
Mª Elisa Ferràndiz Garreta
Mª Montserrat Amigó Garcés
Montserrat Company Ventosa
Rosa Mª García de Plana
Núria Fossas Gil
Mª Alicia Castro Mercader
Montserrat Duch Vda. Salvat
Mª Elena Llurba Mateu
Mª Asunción Marsal del Fraile
Mª Asunción Roselló de Colet
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
Mª Josefa Ferrer Fortuny
Mª Victoria Rimbau
Mª Montserrat Bordas Cobo
Mª Carmen Barriach de Juan
Mª Pilar Fontana Milà
Mª Dolors Fontana Milà
Mª Concepción Oribe Vda Cañellas
Mª del Carmen Iglesias Goma de Espejo
Mª Pilar Roselló de Seró
Mª Dolores López Izquierdo
Mª Magdalena Roselló Cavallé
Rosalia Vallvé Navarro
Mª Josefa Sanromá de Esquerrà
Mª Teresa Banús de Martorell
Mª Teresa Aragonés Valls
Francisca Moreso de Català
Mª Asunción Tarragó Guinovart

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
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Isabel López Izquierdo de Potau
Mª Cristina Vidal Pedrol
Angeles Anguela Fa
Angelita de Muller de Tarradellas
Beatriz Merelo Sanromà
Mª Asunción Jané Rodriguez
Pilar Banús de Vallvé
Mª Rosa Mezquida Sans
Inmaculada Sevil Hevia
Imma Marsal Cavalle
Mª Pilar Sanromá de Sánchez
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
Mª Teresa Graupera Arbos
Teresa Civit Rovira
Mª Angeles Peralta Maestrejuán
Dominica Orea Herrán
Mercedes Pujals de Martí
Mª Carmen Sanromá Jané
Pilar Alió Borras de Ricomà
Berta Malet Masalles
Mª Concepción Ferré Porqueras
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
Montserrat Vendrell Durán
Mª Josefa Sotoca Cortés
Mercè Jané Alegret
Mª Carmen Martí Viamonte de Terraza

Mª Carmen Campo Gomicia de Gómez
149 Mª Dolores Plana Gavaldà
150 Mª Pilar Aromir Vda. Martí

Congregants 2014

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
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
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Mª José Salamero Prat de Piera
Mª Montserrat Jané Alegret
Mª Luisa Castanedo Pérez
Mercedes Palomino Vda. Sales
Montserrat Carrasco Solà
Natalia Mañas Sentís
Eulalia Potau Mas
Mª Mercedes Ferré Porqueras
Ana Salamero Prat
Marta Salamero Prat de Henere
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
Carmen Bernabé Serra
Emma Blanco Zarate de Prat
Mª Dolores Larrubia de Julve
Mª Rosa Budesca Aguiló
Ana Mª Queralt Fontanals
Núria Gómez Porta
Mª Emilia Bautista Figuerola
Raimunda Olivé Vda. Pallach
Josefina Oriol Baiguet Vda. Massó

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
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

Mª Macarena Mañas Sentís
Alicia de Muller Mencos
Mª Teresa Mallafré Valero
Paquita Boltó de Bella
Mª Claustre Magallón Vidal
Rosalia Cusidó de Maseras
Juana de Aróstegui de Monravá
Teresa Martí Aromir
Carmen Queralt Fontanals
Amparo Cajigao Grau Vda. Mallafré
Amparo Mallafré Cajigao
Julia Tapias de Tresseres
Mercedes Tapias Albiac
Mª Teresa Campanera Perramon
Angela Simó Gibert
Francina Marcó Nieves
Lolita Donat de Gomis
Montserrat Coll de Serrano
Josefa Gassó Mestre
Mª Rosa Robert Cardona de Virgili
Yolanda Roca Chesa
Ines 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
Carmen Vericat Royo
Mª Teresa Rodríguez Monteverde de Jané
Gertrudis Martí Aromir
Cristina Lleixà Alegret
Mª Victoria Rosell Rimbau
Cristina Satué Vallvé
Mercedes Vallvé Martí
Carmen Trillas García
Sara Guardia Catalán
Rosa Mª Solé Rubio
Teresita Fontana Bertrán Vda.Prat
Lourdes Gras Virgili
Mª Glòria Vallvé Garcia de Solé
Magda Bernaus Pascual
Carmen Calvo Huguet
Rosa Mª Capdevila de López
Mª Dolores Andreu Salomó
Mª Belén Ansuaga Sentís
Gloria Salvat Duch
Mª Leticia Mañas Sentís

251
252
253
254
255
256
257
258
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
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

Montserrat Fortuny Grau
Xandra Tarragó Amigó
Concepción Enseñat Aznar
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
Mª Pilar García Medrano
Ana Mª Brú Gómez
Marta Cassany Virgili
Joaquina Aznar Bielsa
Olga Robledo Artigau
Sandra Moncunill Sevil
Isabel Potau Mas
Isabel Serrano Coll
Sandra Pinilla Andreu
Lourdes Panadés Grau
Mª Dolores Roquet-Jalmar Ensesa
Natalia Segura Pérez
Mª Dolores Cirujeda Mercadé
Montserrat Virgili Dalmau
Montserrat Virgili Costa
Mª Cinta Pons Mestres Vda. Esporrín
Antonia Bosch Rillo
Mª Isabel Colet Solé
Mª José Colet Solé
Ventura Soler Finet
Mercedes Pinós de Farrè
Marta Gago Panadés
Araceli Carrasco Muñoz
Teresa Blanco Segura
Carmen Blanco Segura
Inmaculada Bea Ribes
Cristina Pinilla Andreu
Patricia Marsal Bosqué
Olivia Merelo de Barberá Roig
Asunción del Fraile Marsal
Cristina Marsal Periz
Mercedes Monravá Aróstegui
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304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
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330
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333
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336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

Marta Gómez Masdeu
Beatriz Rosell Rimbau
Beatriz Pino Roca
Almudena Aymat Satué
Maria Martí Solé
Mª Eugenia Gabriel Lop
Paquita Pons Saperas
Lídia Alcalde Cugat
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 de Vila
Montserrat Doménech Figueras
María Prim Carrasco
Olga Salas Torrents
Marta Artigau Cots
Mª Camino San Román Castanera
Elisenda Segura Pérez
Josefina Valldosera Moreno
Magda Martí Mercadé
Mª Carmen Andrés Pueyo
Rosa Mª Torres Queraltó
Rosa Mª Matute Piñol
Mª Concepción Gosálvez Roca
Pilar Jané Vda. Mestres
Francisca Gras Vendrell
Elena Rivas Lliteras
Teresa Gónzalez Masdeu
Vicenta Bartolí Merola
Ana Vives Sendra de Saez
Mª Teresa Moya Fortuny de Farré
Natividad Ramírez Giménez
Mª Luisa Pastor Andreu
Mª Teresa Martorell Banús
Mónica Julve Larrubia
Ana Mª Salazar Echevarria
Marta Serrano Coll
Núria Mercadé Casanova
Ana Mª Bea Ribes
Francisca Adell Pérez
Isabel Moreno Lara
Ana Estopá Navalón
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351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
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377
378
379
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383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

Mª Teresa Carcolé Vidal
Maruja Ballarín Sarrablo
Juana Villalobos Gragera
Anna Lladó Madico
Pilar Cortés Palau
Montserrat Sentís Tamburini
Dolores Juncosa García
Eva Tarragó Amigó
Natalia Solé Artigau
Alejandra Marsal Bosqué
Agueda del Fraile Marsal
Núria Marsal Periz
Meritxell Baches Serra
Núria Alegret Fontana
Mª Carmen Morán Dalmau
Mª Mercedes Boronat Fernández
Núria Gabriel Lop
Maria Pino Roca
Belén Brú Roig
Mónica Sabaté Amenós
Noelia Llitrà Dalmau
Beatriz Solé Artigau
Alejandra Pastor Andreu
Christine Vaucouloux Esqué
Alba Colet Roselló
Carlota Vallvé Banús
Helene Vaucouloux Esqué
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
Esther Andreu Sevil
Adela Rodríguez Tapias
Teresa Esqué Englund
Sandra Simó Blanco
Aurelia Marsal Ricomà
Carlota Ferrándiz Mallafré
Begoña Ferrándiz Mallafré
Mª Mercedes Tresserres Tapias
Mónica Huber Potau
Verónica Tapias Zaragoza
Zoa Ferràndiz Sanromà

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
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432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

Ana Vallvé Fontana
Inés Potau López
Alejandra Vives Sanromà
Iraida Belmonte Sevil
Carla Belmonte Sevil
Mª Cristina Aleu Pérez-Gramunt
Inés Solé Guillén
Mireia Aymat Satué
Rosa López Capdevila
Gabriela Micó Recasens
Elisenda Llort Ollé
Sofia Gasull Guardia
Elisa Marrugat Ferrándiz
Judith Nadal Gras
Mª Teresa Boronat Fernández
Miriam Pinilla Andreu
Alicia Saez Vives
Núria Rodríguez Tapias
Laura Gabriel Lop
Marta Gabriel Lop
Ana Fortuny Tasias
Maria Fortuny Tasias
Mª Victoria Fabregat Sevil
Marta Piqué Chacón
Mª Isabel Fortuny Miró
Mertixell Anglès Brú
Montserrat Anglès Brú
Montserrat Martí Rodríguez
Montserrat Martorell Salort
Clara Tarradellas de Muller
Rocio Ramos de Muller
Gemma Samper Virgili
Laia Sentís Virgili
Mª Dolores de Muller y de Montemayor
Araceli Salvadó Carrasco
Montserrat Salvadó Carrasco
Mª Claustre Costa Albiol
Núria Caparrós Pons
Mariona Martí Represa
Rosa Mª Pintado de Aizpuru
Bárbara Pintado Duch
Mónica Benito Gázquez
Montserrat Adán Doménech
Mª Montserrat Boada March
Celia García Jané
Soledad García Gorbeña
Carlota Sánchez Sanromà
Elisabeth Voltas Vallvé
Alba Calderón Marsal
Julia Marsal Ricomà
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451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
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471
472
473
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475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

Glória Pino Roca
Anna Potau Bustamante
Cristina San José Méndez
Vanessa San José Méndez
Anna Martí Represa
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
Marta Ricomá Alió
Miriam Ricomá Alió
Mª del Mar Roig Elias
Mª Cruz Goñi San Miguel
Pilar Gascón Sotoca
Montserrat Riba Garcés
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
Maria Cinta Güell Signes
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
Magdalena Pons Solé
Mª Rosa Moncusí Ollé
Mª Rosa Ciurana Moncusí
Rosa Picornell Ciurana
Dolors Amell Pons
Tatiana Belmonte Sevil
Pepa Sentís Mariné
Adelaida Gómez de Iturriaga Espejo
Roser Costa Albiol
Núria Voltas Vallvé

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
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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

Mª Teresa Rivelles Blanco
Sandra Lleixà Alegret
Teresa Rimbau Prat
Paula Piera Salamero
Diana Piera Salamero
Carla Henere Salamero
Patricia Salamero Hostench
Blanca Juan Barriach
Mª del Mar Basco Cuadrada
Ana Basco Cuadrada
Mª Teresa Gutierrez Carrera
Juana Robert Cardona
Natalia Caballero Pavon
Elisabeth Castell Mallafré
Rosa Mª Torres Fernández
Maria Elias Riera
Núria Pijuan Robledo
Irene Pijuan Robledo
Laura Gilisbars Pons
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
Mercedes Mañós Gonzalbo
Antonia Caparros 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
Isabel Berrocal Amela
Alegría Miró Berrocal
Ana Miró Berrocal
Inmaculada Miró Berrocal
Maria Egoscozábal Solé
Maite Egoscozábal Solé
Ana Jané Oliván
Elena Arqued Jané
Blanca Jané Oliván

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
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

Rocio Arqued Jané
Esther Moreno Hill
Isabel Pigem Ricart
Júlia García Jané
Núria García Jané
Olga García Jané
Florentina Penco Bermejo
Carme Tamburini Trallero
Josefa Figueras Trillas
Montserrat Dalmau Cortés
Montserrat Aleu Pérez-Gramunt
Mª Pilar Aleu de Grau
Mª Carmen Vallvé Alvarez
Eva Lourdes Vallvé Alvarez
Mª Antonia Ferrer Martínez
Angela Mª Molina Pino
Silvia Mª Sancho Roca
Carla Aymar Potau
Anna Mateu Morelló
Núria Alfaro Mateu
Clara Rubio Sanromà
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
Alejandra Henere Salamero
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
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604
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606
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608
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610
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613
614
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616
617
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619
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622
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624
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626
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639
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645
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648
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650

Cristina Martí Sirvent
Isabel Rovira Martí
Yolanda Casas Roca
Mercè Gea Sales
Mónica Climent Pomes
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
Ainara Múgica Ribas
Carme Basora Canals
Laura Val Corominas
Ana Pallarés Coll
Mª Rosa Company Ventosa
Rosa Frisach Domadel
Elodia García Frisach
Eliabeth Aranda Núñez
Ana L Bozalongo Antoñazas
Alejandra Vallvé Banús
Silvia Peña Güell
Judith San José Mendez
Montserrat Nieto Roldan
Ana Borrull Riera
Maria Llobera Calaf
Montserrat Mallafré Gázquez
Pilar Cusido Miró
Ana Castell Mallafré
Amalia Palau Gual
Puri Gervas García
Henar Vendrell Gervas
Mª Cristina Barrera Aluja
Marta Balaña Lucena
Mª Pilar Zarate Sánchez
Ariadna Arola Brunet
Alejandra Arola Brunet
Alicia Benitez Gispert
Mercedes Dalmau Cortes
Marta Dalmau Roig
Anna Riola Colet
Aleyda Carrillo Olivé
Mª Victoria Grau-Aleu Pérez-Gramunt
Blanca Escatllar González
Núria Escatllar González
Núria Valldosera Escatllar
Carlota Lozano Alsina
Mª Mercedes Saiz Murillo
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651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
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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

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
Pilar Icart Perelló
Joana Serra Virgili
Gemma Brunet Las
Andrea Jordà Martínez
Sonia Mestre Martínez
Maria Dolores Signes Ruiz
Lourdes García Amate
Arantxa Siendones Bordas
Mª Carmen Alonso Fontbona
Susana García Alonso
Beatriz Fontenla Aguinaga
Juana Elena Fontenla Aguinaga
Josefa Toset Brú
Assumpta González Garces
Elisenda Joglar Huber
Maria Joglar Huber
Covadonga Joglar Huber
Irene Huber Company
Mª Angeles Aguar Ferriz
Mª Mercé Martorell Comas
Clara Matas Roselló
Andrea Englad Roselló
Mercedes García Forcada
Begoña Parra García
Mª Teresa Fernández Leal
Agustina Granadero Monjo
Mª Dolores Bosch Gutiérrez
Maria Doménech Mezquida
Mª Dolores Zaforas Vda. Castellà
Andrea Losada Castellà
Araceli Anadon Esquiroz
Anna Pedraza Vidal
Carla Jané Oliván
Marisé Odena Rosell
Marina Vallvé Odena
Marta Vallvé Odena
Carmen Ochoa Calvo
Gabriela Vallvé Ochoa
Mª Teresa Martí Estrada

701
702
703
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
744
745
746
747
748
749
750

Ana Mª Ramos Gómez
Mª Dolores Delclós Teixidó
Ana Cristina Campón Ferreras
Mª Luisa Sanz Herraiz
Cristina Peña Güell
Josefa Fabregat Nuet
Alexandra Micó Albarracín
Anna Micó Albarracín
Anna Carme Albarracín García
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
Josefa Lerin Abellà
Mª Antonia Morros Lucas
Juana García Sánchez
Rosa Carme Segalà Capdevila
Ester Sanz Herraiz
Ana Teresa Sanfiz Sancho
Marta Romeu Morera
Belen Noguera Mutlló
Josefa Jiménez Giraldez
Consol Güell Querol
Mª Cristina Pons Güell
Ruth Pons Romeu
Marta Bonillo Segalà
Aida Bonillo Segalà
Dolors Andreu Prats
Mariona Brull Andreu
Carla Helena Bria Montcusí
Mireia García Bernaus
Eugenia Aymat Castresana
Dolors Diaz Muniz
Cinta Gavaldà Seriol
Inma Gavaldà Seriol
Isabel Soriano Perea
Paula Baena Zarate
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
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751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800

Rosa Mª Batet Alonso
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
Maria Ferrando Babot
Miriam Salvadó Agustín
Julia Robledo Carrió
Elisabeth Arribas Ibars
Emma Torralbo Avila
Sonia González Ollé
Pilar Ortiz de Paz
Laura López Vendrell
Paula Cristobal Sanz
Trini Pérez Yeste
Ana Ardanuy Fortuny
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
Júlia Mullerat Domingo
Clàudia Mullerat Domingo
Mª Rosa Casellas Andreu
Glória Domènech Virgili
Anna Mª Pons Estradé
Teresa Aguinaga Fernández
Marina Aznar Sanchis
Núria Giralt Miquel
Paula Calderón Satué
Cristina Muñiz Melich
Gemma Alvaro Polo
Cynthia Queralt Alvaro
Alicia Batlle Carbó
Ana Mª Fontanals Bonet
Ines Calderón Satué
Natalia Artero Boronat
Maria Sabaté Sabaté
Mª Pilar Bote Vidal
Vanessa Tierraseca Matute
Rosa Mª Tierraseca Matute
Paula Fortuny Ardanuy
Mª Cinta Itarte Rabadà

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

Gemma Marchena Angos
Mireia Marchena Angos
Joana Angos Mirantes
Teresa Leiva Villalba
Esther Ventura Dalmau
Josefa Girona Gil
Andrea Fernández Soto
Aida Braña Picó
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
Inmaculada Alvarez Martinez
Teresa Blasco Viñes
Mª Carmen Olivera Martínez
Josefa Martínez Martínez
Rosa Mª Almagro Roselló
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
Isabel López Oliva
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

851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
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
896
897
898
899
900

Marta Ribas Sánchez
Mª Carmen Mendez Moreno
Sónia Alvarez Borras
Pepita Sugrañes Aleu
Ana de la Guerra Palacios
Maria Sevil de Llobet
Núria Mullerat Domingo
Montserrat Ribas Montilla
Francisca Calbet Soliano
Berta Riquelme Dalmau
Ana Riquelme Dalmau
Mª Pilar Pera Bajo
Mercedes Torrents Antón
Laia Baranera Pinilla
Andrea Guasch Pinilla
Natalia Dalmau Roca
Carmen Vargas Zafrá
Mª Pilar Borras Marco
Violant Andreu Salla
Anna Mª Bayerri Margalef
Marta Vidal Jorda
Anna Tous Aymat
Magda Mestre Castells
Clara Medina Valles
Clara Mullerat Peiró
Judith Queralt Solé
Anabel Hernández Anadón
Ariadna Lucena Vargas
Núria Ballart Alujas
Ignacia Alujas Golarons
Laura Guinovart Castan
Ana Gutiérrez Abad
Carlota Fortuny Ardanuy
Maria Ribé Rufa
Anna Valldosera Escatllar
Nùria Flavià Gayà
Montserrat Pomerol Sanchez
Inma Figuerola Martorell
Clàudia Climent Figuerola
Elia Climent Figuerola
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
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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

Mª Dolores Blanco Almazán
Clara Adserias Hernandez
Sílvia Adserias Hernández
Patricia Segarra Riola
Conchita Adserà Pardines
Mª Antonia Solé Colom
Dolores Cabañero Albadalejo
Marta Riera Borrull
Laia Bilbao Nadal
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
Roser Mestre Cervero
Josefina Badia Oller
Patricia Musolas Farrell
Esther Musolas Farrell
Mª Angeles Anguera Grau
Anna Serra Gabriel
Angelines Diñeiro Iglesias
Paula Lozano Alsina
Cristina Aguiló Calaf
Esther Plana Montserrat
Montserrat Simó Rovira
Anna Culubret Gavaldà
Clàudia Prat Ribé
Rosa Mª Andreu Sabadell
Elena Torras Marsal
Raquel Vidal López
Ingrid Vidal López
Aurelia Delgado Gómez
Pascuala Falcó Hornos
Marta Castaño Vargas
Clàudia Alvarez Florez
Rosa Franquet Roig
Leyre Rovirosa Rodríguez
Elena Mas Salguero
Angels Creus Tuebols
Maria Potau Mas
Elia Figuera Pamies
Maria Gimenez Llitrá
Antonia León Martinez
Mª Carme Baiguet Solé
Mª Teresa Carné Horta
Berta Coll Cabrera
Antonieta Rovira Porqueras
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951
952
953
954
955
956
957
958
959
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

Blanca Ribé Rufa
Mª Montserrat Rufa Gracia
Elena Aguilar Yxart
Montse Marti Estrada
Tere Allue Torra
Cloe Labata Ferrandiz
Natalia Piñol Suarez
Mª Merce López Vendrell
Alejandra Palmira Hernandez Pastor
Emma Stephenson Pastor
Lucia Satué Mas
Dolors Marti Seró
Laura Mallafre Gazquez
Irene Perez Passiti
Susana Gonzalez Tost
Mª Asuncion Tost Ortiz
Mariona Baranda Gonzalez
Mercedes Murillo Rodriguez
Isidora Cisneros Mojio
Yolanda Alabart Segura
Maria Nieves Alabart Segura
Julia Caparros Cisneros
Rosa Mª Garcia Martinez
Mª Antonia Rodriguez Vallejo
Ramona Gimenez Martinez
Josefina Andreu Rodriguez
Mertixell Jaquel Blasco
Filomena Rodriguez Vallejo
Irene Clara Guerrero Ramos
Belen Villares Ferrandiz
Alexia Palau de Ribes Espejo
Aina Baranera Pinilla
Alisa Gil Queralt
Montserrat Llurba Borrull
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
Quica Gay Sorrius
Alexandra Santamaria Gay
Adriana Santamaria Gay
Georgina Prat Marrase
Patricia de la Paz Marsal
Carme Tous Aymat
Judith Heras Tuset
Ruth Corominas Creus

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
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

Ana Mª Mota Jimenez
Anabel Torrado Mota
Beatriz Lopez Iparraguirre
Cristina Ballart Alujas
Blanca Garcia Ribes
Rosario España Gordillo
Eva Cucharero España
Elisabet Cucharero España
Mireia Satue Socias
Mariona Arandes Busquets
Carol Arandes Busquets
Mª Dolors Masdeu Almenara
Marina Marti Triquell
Lucia Gallego Bosch
Josefa Torres Martinez
Maria Bella Ventosa
Mª dels Angels Grau Bella
Claudia Peyra Grau
Nuria Alegre Franco
Laura Pardell Dominguez
Lidia Pardell Dominguez
Lidia Serra Gabriel
Maria Fernandez Franco
Mª Montserrat Garcia Roca
Anna Tarrago Garcia
Esther Pere Mas
Concepción Medina Bermejo
Laia Batlle Cardó
Nuria Martinez Grau
Julia Grau Tresserres
Maite Parrilla Vidal
Irene Roca Reixach
Marina Guasch Pinilla
Laia Musté Beltri
Alba Musté Beltri
Mariona Musté Salvado
Maria Busquets Pluvinet
Mercedes Muñoz Flores
Joana Serret Sanahuja
Elvira Sanahuja Rosell
M.Carme Vernet Bargallo
Elvira Ferrando Gomez
Helena Engracia de Lamoga Garcia-Morato
Ana Gonzalez Morales
Luisa Jorge Pizarro
Meritxell Alvarez Bayerri
Irene Fernandez de Caleya Miquel
Paula Fernandez de Caleya Miquel
Alba Piñol Moreno
Judith Garcia Muñoz
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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
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

Mariona Guasch Camacho
Inés Lecuona Musolas
Esther Juncosa, Vda. Musolas
Teresa Pego Gallego
Elena Yxart Montañes
Núria Pérez Martí
Helena López Iniesta
Núria Benedicto Ferrer
M. Rosa Rebull Plà
Lúcia Parisi Ferrandiz
Inés Ferrandiz Rabal
Paula González Ferrandiz
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
Montserrat Sanromá Pros
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
Teresa Navarro Hernández
Mª Dolors Llaveria Miró
Carmen Nieves Fernaud Vela
Paula Seró Huber
Susana Mullerat Iriso
Begoña Lecuona Musolas
Gloria Mila Roca
Emma Alfaro Franqueza
Carmen Jimenez Hurtado
Isabel Giró Lascano
Alexandra Rion Marques
Dolors Segura Bisbal
Mª Dolores Garabatos Bosch
Cecilia Garabatos Bosch
Elena Ventosa Andreu
Mireia Perez Mallen
Rosa Mª Rey Polo
Mariona Flores Sanchez
Laura Giralt Folch
Alba Carcelle Herrera
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1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150

Clàudia Marsal Escudé
Angela Torras Marsal
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
Sara Tomàs Serres
Berta Cerezo Huber
Clàudia Castanera Micó
Anna Colomines Montfort
Patricia Martí Asenjo
Mª de los Santos Torrecillas
Anna Maria Tarafa Camps
Laia Falcó Marrasé
Laura Ortiz Lima
Montserrat Briansó Folgado
Marina Vendrell Briansó
Neus Vendrell Briansó
Núria Vendrell Briansó
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
Mª Luisa Lima Carrasco
Clara Samper Pérez
Rosa Mª Pamies Poblet
Olga Rosario Boronat
Blanca Garcia Carreño

1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176

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
Carla Seró Huber
Paloma Prat Freijanes
Elena Prat Freijanes
Belén Marrón Reigosa
Daniela Carré Marrón
Marina Carré Marrón
Caterina Treserres Pianigiani
Maria Martínez Grau
Georgina Satue Giralt
Paula Salazar Carracedo
Maria Salazar Carracedo
Roser Cabre Potau
Georgina Pujol Potau

ALTES 2014
1177 Ruth Marqués Montejana
1178 Marta Pintado Romero
1179 Anna Pintado Pino
1180 Carla Satue Giralt
1181 Gloria Cerezo Huber
1182 Eulàlia Vea Miranda
1183 Júlia Pujadas Sugrañes
1184 Joana Cañellas Santos
1185 Clàudia Barcelona Caballero
1186 Eva Sugrañes Aymamí
1187 Rosario Tortosa Ruiz
1188 M. Teresa Pallejà Franquet
1189 Anna Pallejà Franquet
1190 Esther Pallejà Franquet
1191 Pilar Turegano Fuentes
1192 Miriam Gallego Serra
1193 Concepció Simo Baiget
1194 Gabriela Hernández Pastor

Congregantes difuntes
Sra. M. Dolores Delclós Teixidó
Sra. Mercedes Donoso Mezquida
Sra. Rosa March Vilalta
Sra. Pepita Pegueroles Odena
Sra. Guadalupe Queralt Domingo
Sra. Pilar Ruiz González de López
Sra. Rosó Teixell Cácharo
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Dissenyem i organitzem celebracions familiars
i esdeveniments d’empresa.
Noces, batejos, comunions, aniversaris…
congressos, inauguracions, reunions de treball…

Amb detall. Amb gust. Amb professionalitat.

Baixada de la Misericòrdia, 12 - Tarragona
cristina@cristinatriana.com

RESTAURANT - CAFETERIA - PASTISSERIA
RAMBLA NOVA, 27 - TELS. 977 234 233 / 977 237 918 - 43003 TARRAGONA

compromís amb els teus ulls
Rambla Nova, 88. Tarragona
Tel. 977 23 42 51 info@opticafullana.com

Rambla Nova, 35 · 43003 Tarragona

@mariapluvinet

facebook.com/maria.pluvinet

Buffet lliure
Braseria oberta les 24 hores

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

Tel. 977 650 028

www.elbuffetdealtafulla.com
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GCMD-252

Tel. 977 252 610

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

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

TENIU FOTOGRAFIES
O DOCUMENTS
DE LA CONGREGACIÓ?
Estem iniciant tasques de recerca, digitalització i organització de l’arxiu històric de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat.
Per això fem una crida als qui tingueu fotografies, documents, filmacions o records antics relacionats amb la
Congregació.
Si hi voleu col·laborar aportant el material, podeu ferho de dues maneres:
Si les fotografies o documents els teniu en format
digital, podeu enviar-los per correu electrònic a l’adreça
arxiusoledat@gmail.com.
Recordeu de fer-hi constar el vostre nom i cognoms, el
telèfon i la informació de les fotografies o documents
aportats.
Si les fotos o documents són en paper, poseu-vos en
contacte amb nosaltres a través del mateix correu
electrònic o als telèfons 606 801 027 – 977 292 415.
Nosaltres vindrem a recollir els documents o fotografies,
els digitalitzarem i us els retornarem.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Enviar aquesta butlleta a la seu social de l’Entitat: C/ Natzaret, 1 - 43003 TARRAGONA

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: 16,00 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, 2014
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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.

