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A PROPÓSIT DE LA PORTADA
«Llavors Pilat féu assotar Jesús» (Jn 19,1)
Aquest any, la imatge que il·lustra la portada de la nostra Revista ens permet fer una breu reflexió sobre un element que està present en els quatre relats que ens presenten la passió del Senyor: la
flagel·lació de Jesús (Cf. Mt 27,26; Mc 15,15; Lc 23,16; Jn 19,1).
No vull ni puc endinsar-me en la materialitat de l’acte del càstig de la flagel·lació, ni com eren
els flagells utilitzats, ni quantes fuetades li varen donar al Senyor, ni la quantitat de sang que en aquest
moment va caure per terra a causa de les ferides ocasionades a l’esquena de Jesús.
Però sí que estic plenament convençut que aquest, com tots els moments de la Passió, no va
ser un moment fàcil per al Crist que va sentir colpejar amb duresa i força els fuets a les seves espatlles
de Bon Pastor. Contemplar l’esquena plena de ferides i sang del nostre Redemptor ens ha de portar al
convenciment de l’immens amor que Ell tenia i té envers tota la humanitat. Ell és en realitat el Servent
sofrent que canta Isaïes:
Però ell era malferit per les nostres faltes,
triturat per les nostres culpes:
rebia la correcció que ens salva,
les seves ferides ens curaven.» (Is 53,4-5)

«De fet, ell portava les nostres malalties
i havia pres damunt seu els nostres dolors.
Nosaltres el teníem per un home castigat
que Déu assota i humilia.

Tres són les idees que voldria destacar, tot contemplant l’esquena de Jesús del nostre Misteri de
la flagel·lació il·luminada aquesta contemplació pel text del profeta Isaïes:
1. «Havia pres damunt seu els nostres dolors»: Jesús experimenta la cruesa de la flagel·lació i
s’uneix així a tants homes i dones que durant al llarg de tota la història de la humanitat han experimentat i experimenten encara avui els flagells que omplen de dolor les seves vides. L’únic veritablement
Innocent és castigat, perquè carrega a les seves espatlles el patiment, el sofriment, el dolor dels qui són
víctimes de la injustícia humana.
2. «Era malferit per les nostres faltes»: Però no ens pensem que són els altres els qui fereixen al
Senyor. Són les nostres faltes, els nostres pecats, que participen d’aquesta injustícia humana. Són les
nostres manques d’amor que provoquen sofriment al nostre voltant. És la meva insolidaritat, els meus
odis, els meus egoismes,... que fereixen l’esquena de Jesús i l’esquena dels nostres germans.
3. «Les seves ferides ens curaven»: Però Jesús no és ferit només per a fer-se solidari dels qui
sofreixen; sinó que Ell és ferit per a guarir, per a salvar, per a redimir la humanitat sencera. La Passió del
Crist no és la mort d’un home que es fa proper als qui sofreixen; és la mort del Salvador, que amb la seva
entrega perdona els pecats de la humanitat sencera i li ofereix una nova vida.
Que la contemplació dels Misteris de la nostra Processó ens ajudin a endinsar-nos en els Misteris
de la nostra fe.
Mn. Antoni Pérez de Mendiguren Cros, prior
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UNA IMATGE AMB HISTÒRIA
EL SANT CRIST DE LA SANG, 1894
Daniel Pallejà Blay

L

a Congregació ha recuperat recentment la que fins avui és, sense cap
mena de dubte, la fotografia més antiga, no només de la Congregació, sinó
de la Setmana Santa tarragonina.

dorado, se entrega un billete con su correspondiente número a las personas que contribuyan
con la limosna de diez céntimos, destinándose
la cantidad que se recauda a sufragar los gastos de las funciones que se celebran durante la
actual cuaresma en la citada iglesia por la referida congregación”1. D’aquesta notícia se’n feren ressò també altres capçaleres locals com el
Diario de Tarragona i El Correo de la Provincia2.

És una fotografia del Sant Crist de la
Sang de Benet Baró, de 27x18cm. La tècnica utilitzada en el revelat és l’anomenada “platinotípia”, això és, un positivat per contacte del paper
amb un negatiu generalment de vidre, exposat
a la llum solar. La imatge es fixava seguidament
al paper per l’acció d’un bany amb sal de platí i,
per finalitzar, aquest paper es col·locava en un
suport de cartolina.

Aquesta fotografia va passar a exposar-se tres dies després als aparadors de la
Sastreria de Vicens Brell3 a la Rambla Nova,
57. El Sr. Brell era llavors majoral primer de la
Congregació, i en el seu comerç es tramitava la
reserva dels improperis que havien de sortir a
la processó.

La instantània, signada per “Torres Fotografia” tal com apareix a la part inferior dreta, va ser realitzada a principis de l’any 1894 per
encàrrec de la Junta Directiva de la Congregació, amb la finalitat de ser sortejada entre els
fidels que aportessin donacions econòmiques
per sufragar les despeses que ocasionaven els
actes quaresmals que s’organitzaven a l’església de Natzaret. D’aquesta manera apareix la
notícia al diari La Opinión: “En el escaparate
del antiguo y acreditado comercio del señor
Jordà, Portalet, 4, hemos tenido ocasión de ver
una magnífica fotografía al platino, obra que
honra en gran manera al reputado artista señor Torres, del Santo Cristo que venera la Congregación de la Purísima Sangre en la iglesia
de Nazareth, de cuya obra, orlada con marco

La instantània, groguenca i amb signes
de patir foxing4, ens mostra la totalitat de la
talla del Sant Crist de la Sang realitzada l’any
1617 per l’escultor Benet Baró, i destruïda5 en
els fatídics fets ocorreguts a la tarda del 21 de
1 La Opinión, 25 de febrer de 1894, p. 2
2 Diario de Tarragona, 24 i 25 de febrer de 1894, p. 2; El
Correo de la Provincia, 25 de febrer de 1894, p. 2
3 La Opinión, 28 de febrer de 1894, p. 2
4 Presència de múltiples taques fosques que es formen per
oxidació, acidificació i debilitament de la cel·lulosa del paper
i del seu suport. Afectat segurament també per causa del
clima tarragoní, la humitat i l’evident pas del temps, ja que
té 125 anys.
5 Només resta del Crist un fragment de la cara, que es conserva a la Sala de Juntes de la Casa de Natzaret.
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Sant Crist de la Sang. 1894. Fotografia Torres
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Cohort Romana -JUAN LUÍS NOGUÈS

juliol de 1936, en què la fúria iconoclasta s’abatí
sobre la ciutat de Tarragona.

situada al tercer pis del número 24 de la plaça
de la Font. Torres va ser deixeble del conegut
fotògraf francès Julio Planchard Thuille amb
qui va residir uns mesos a Alacant abans d’arribar a la nostra ciutat. L’agost de 1881 es va traslladar al primer pis del número 21 del carrer de
la Unió11, i quatre anys més tard al tercer pis del
número 5 del carrer Portalet12. Finalment l’any
1890, i després de ser premiat amb la medalla
de plata en les Exposicions Universals de Barcelona (188813) i a la de París (188914), va traslladar el seu estudi fotogràfic a l’entresol del
número 36 de la Rambla de Sant Joan, lloc on el
va batejar amb el nom de “Fotografia Universal
Torres”. Va mantenir aquest estudi obert fins
a la seva mort, el 1906. A partir d’aquest any
en va agafar el relleu el seu fill Ernest Torres
Tabart15.

Aquesta venerada talla va ser restaurada profundament per l’artista Francesc Boxó
l’any 1870, any en què també va estrenar una
nova creu realitzada per l’escultor-tallista Antonio Miró6. La fotografia ens mostra l’antic rètol
INRI i la corona del Sant Crist, ambdós elements
de plata estrenats l’any 1742, i s’observen també, però molt dèbilment, els remats platejats de
la creu datats del 18627.
L’element que hem de destacar de la
fotografia, ja que és la primera vegada que el
podem veure, és l’antic sudari o tovallola que
porta el Sant Crist. En canvi, en les diferents fotografies posteriors que ja coneixem d’aquesta talla porta un sudari blanc amb un artístic
dibuix brodat amb fil d’or que data de 19088.
En la fotografia objecte d’aquest article, porta
l’anterior sudari de glacé blanc amb serrells d’or
realitzat l’any 1867 per l’artista passamaner de
la ciutat Josep Maria Hernández9.

11 Diario de Tarragona, 23 d’agost de 1881, p. 4
12 Diario de Tarragona, 9 de maig de 1885, p. 2
13 Diario de Tarragona, 18 de novembre de 1888, p. 1
14 Diario de Tarragona, 29 de setembre de 1889, p. 2
15 MARTÍ, Jep. Rozada (1859-1938) Fotògraf – escenògraf periodista. Valls: Edicions Cossetània, 2017

L’autor d’aquesta primigènia instantània fotogràfica és Julio Ginés Torres Vivancos.
Nascut a Cartagena l’any 1847, va arribar a Tarragona el mes de març de 187910, quan la premsa tarragonina es va fer ressò de l’obertura de
la seva primera galeria fotogràfica a la ciutat,

La fotografia va ser encarregada
per la Junta Directiva de la Congregació, amb la finalitat de ser
sortejada entre els fidels

6 El Tarraconense, 14 d’abril de 1870, p. 3
7 Diario de Tarragona, 25 de març de 1864, p. 2
8 Diario de Tarragona, 14 d’abril de 1908, p. 2
9 Diario de Tarragona, 17 d’abril de 1867, p. 3
10 Diario de Tarragona, 4 de març de 1879, p. 2

Anunci de l’estudi de Torres al Diario de Tarragona. Any 1893
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ELS CABELLS NATURALS DEL
JESUCRIST PROCESSIONAL
Jordi Bertran Luengo
Professor Associat de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

L

es imatges de Jesucrist amb cabell
natural van ser molt abundants arreu
de la península Ibèrica. El mateix Sant
Crist de la Sang de Tarragona, obra
excepcional de Benet Baró, de 1617 i
destruït el 1936, tenia aquesta característica.
De fet, encara n’hi ha multitud amb aquest tret
identitari. En elles es pot observar que, malgrat
la peça podia tenir els cabells de talla, se li sobreposen els naturals. És el cas tarragoní o el
d’un Natzarè en què un dels renoms es refereix
explícitament als seus llargs cabells: el «Nazareno de Santa María» de Cádiz, conegut com
el «Regidor Perpetuo», el «Señor de Cádiz», el
«Gitano de Santa María», però molt especialment com el «Greñúo», mot caló propi del barri

de Santa Maria on resideixen moltes persones
d’ètnia gitana1. Fou una creació de l’imatger
cordovès, que treballà a Sevilla, Andrés de Castillejos (1550-1625), entre 1590 i 1602. Per altra
banda, coneixem antigues figures de Jesucrist
realitzades amb cartró encolat, material que
afavoria l’ús dels cabells naturals per realçarne la vàlua artística, o d’altres de fusta en què
els cabells tallats eren inexistents.
Un dels casos més interessants per entendre la incorporació dels cabells a les peces
processionals és el de la imatge titular de la
1 «Diccionario cofrade», dins http://ocadizdigital.es/categoria/ssantatipodecontenido/diccionario-cofrade? [en línia
consultat el 17-2-2019]

«Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno»
de la ciutat de Múrcia, en una celebració declarada Festa d’Interès Turístic Internacional. Es
tracta de l’única escultura de la confraria que
no pertany al prestigiós escultor Francisco Salzillo Alcaraz (1707-1783), i surt al carrer la matinada de cada Divendres Sant en la processó denominada dels Salzillos, desfilada reconeguda
com a bé d’interès cultural immaterial. Un text
anònim atribuït a José María Ibáñez de 1934,
editat i anotat per Vicente Montojo, explica:
«Francisco Peralta fue precisamente
el mayordomo que rindió las cuentas de 16001601 en relación a la obtención de la imagen
de Nuestro Padre Jesús, de madera, de autor
desconocido, por 88 reales, más la realización
o hechura separada de los brazos y piernas
por Juan de Aguilera, por 50, y la encarnación
dada a la imagen por Melchor de Medina, por
117 reales, la corona, las vestiduras, las andas, o
los escudos de los cetros y varas. Las cuentas
dadas por Peralta son, por lo tanto, clarificadoras sobre la labor de Juan de Aguilera, que no
esculpió la imagen en lo que se refiere a cabeza
y cuerpo, sino a sus extremidades»2.

Nuestro Padre Jesús Nazareno. MURCIA
Anterior a 1600 - Foto: Murcia Confidencial

La confraria murciana adquireix, doncs,
una imatge preexistent i encarrega un seguit de
millores a professionals de l’escultura i de l’encarnació. Anotem la importància de l’encarnador, que dóna el color de carn a la peça i percep
més diners que el propi cost de la compra i que
els treballs de l’escultor per a braços i cames.
Cristóbal Belda ho completa en els següents
termes:

ticulados, pies visibles, cruz y túnica. Con ello, y
con la aplicación de una cetrina policromada, se
consiguió un efecto sorprendente de gran patetismo que el paso del tiempo no ha logrado
alterar»3.
Aquesta tendència continuà al llarg del
segle XVII en diferents territoris peninsulars.
Hi ha qui ha teoritzat que la imatgeria religiosa
s’hauria pogut empeltar de l’auge de les perruques estès a les corts europees, des que el rei
Lluís XIV de França decidí portar-ne una en la
dècada de 16704. Però, com hem comprovat a
Múrcia, el procés havia estat anterior. Manuel J.

«No extraña que el primer deseo de la
cofradía fuera el de adaptar su titular, con los
“arreglos” precisos, para transformarlo en imagen procesional, implantándole una cabellera
de pelo natural y el complemento de brazos ar-

3 Belda, Cristóbal (1997). La Pasión según Salzillo. Viernes
Santo en Murcia, Murcia, Darana, 2a ed, p.
4 http://retratosdelahistoria.blogspot.com/2009/09/diccionario-p-de-peluca.html?m=1 [en línia consultat el 17-22019]

2 Montojo, Vicente (2013). «Anotaciones de la reseña histórica de la Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno (siglo XVII)», dins Mvrgetana, 128, Murcia, Real
Academia Alfonso X el Sabio, p. 53.
Crist de la Sang de Benet Baró
TARRAGONA
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Gómez i Jorge Giménez complementen el tema
dels cabells amb altres elements, i expliquen
que «a finales del XVII muchas esculturas fueron tocadas para adecuarlas a las convenciones naturalistas del momento. Así se añadieron
postizos como dientes, ojos de cristal y pestañas en aras de un mayor verismo»5. José Miguel
González i José Roda ho han concretat en els
següents termes:
«Las imágenes letíficas o pasionísticas, indistintamente, por afanes naturalistas,
comienzan a utilitzar ciertos postizos: ojos y
lágrimas de cristal, pestañas y cabellos naturales. E, incluso, lucen indumentarias realizadas
a base de ricas telas y bordados, que denuncian el apego a lo curvilíneo, a lo decorativo y
al efectismo teatral tan del gusto barroco. De
ahí, que la imagen-objeto haga alarde de un regusto realista que, a veces, se convierte en un
auténtico realismo inquietante»6.
5 Gómez, Manuel J.; Jiménez, Jorge (1990). Semana Santa.
Fiesta Mayor de Sevilla, Sevilla, Alfar, p. 61.
6 González, José M.; Roda, José (1992). Imaginería procesional de la Semana Santa de Sevilla, Sevilla, Universidad
de Sevilla, p. 27.

Durant el segle XVIII el cabell natural
encara era l’ús més estès i imperant. En aquesta centúria el cas del genial Francisco Salzillo, a Múrcia, és paradigmàtic i el situem com
un important punt d’inflexió. Per a la mateixa
confraria murciana, la de «Jesús Nazareno», va
gestar la immensa majoria de figures amb cabells tallats en fusta. En canvi, seguí la tendència anterior en esculpir una de les imatges més
significatives de la Setmana Santa de Múrcia:
el Senyor de la Caiguda, de 1752, també propietat de la mateixa entitat7. A més de l’expressió
dolorosa i implorant del Natzarè caigut a terra,
tant el floc de cabells naturals arrossegats per
un saió com la corda que envolta el coll del Senyor i de la qual estira un altre botxí, afegeixen
un enorme dramatisme al misteri. Com el titular
de la germandat era la primitiva talla de vestir
i amb cabell natural, referenciada més amunt,
Salzillo hauria volgut teixir una complicitat icònica entre ambdues imatges de Jesús amb la
creu al coll: la d’origen enigmàtic i gran valor
taumatúrgic, i la de nova factura que s’havia
de guanyar el valor pietós. El cabell natural del
7 Belda, C. op. cit. p. 12.

Amb els cabells naturals els
imatgers buscaven augmentar la verosimilitud de les escultures

nou personatge diví i la túnica tèxtil contrasten
amb el Cirineu, els dos saions i l’armat o soldat,
tots en fusta, sense cabell natural i sense roba.
Belda conclou que «fue el imaginero
murciano un verdadero dominador de los mecanismos que acentuaban el valor del gesto y
de la expresión... sublimación de lo menudo»8.
El mot menut és molt encertat, perquè els cabells són això: un petit detall que esdevé icona
excelsa.

podía manipular el modelo con el propósito
de conseguir un mayor atractivo –efectividad
comunicativa– del icono… La imagen se configuró, pues, … con un programa muy definido:
persuadir, suscitar la atención y despertar la
sensibilidad y emotividad del espectador. Por
ello, las imágenes no son realistas sino verosímiles: exponen con el máximo de claridad la
verdad que pretenden encarnar»10.

La resta de passos que Salzillo cisellà
posteriorment per a la mateixa confraria ja no
inclouran el detall dels cabells naturals de Jesús. La Primera Caiguda marcà la frontera entre els temps atàvics i els nous que el seu art
introduïa a la Setmana Santa de Múrcia, i que
generaria tendència més enllà de la ciutat del
riu Segura. El Jesús de la Caiguda tingué, però,
una magnífica i imminent rèplica l’any següent
en la figura encarregada per l’orde dels frares
menors Descalços, coneguts com a Alcantarins per la reforma de sant Pere d’Alcàntara i
ubicats en la localitat alacantina d’Oriola. Es
tractava també d’un Jesús en el moment de la
Caiguda, immortalitzat en una talla de vestir
amb cabell natural de la qual avui en té cura
la «Cofradía del Perdón» i que processona cada
Dimarts Sant9.

És el que Ludwig Giesz ha denominat
«una agradable emotivitat»11. Gómez i Jiménez
també remarquen un altre tret inherent i necessari a les figures protagonistes de la imatgeria
religiosa de la Passió: «Si un rasgo tiene en común toda la imaginería heroica es la belleza del
héroe, y este canon está presente en cuantas
tallas de Jesús y María procesionan»12.
Un altre element essencial és l’àmplia
extensió de les imatges de vestir, sovint denominades en terres catalanes com de cap i pota,
perquè realment l’artista tallava en fusta la testa i les extremitats, i l’esquelet es vestia amb
roba: «La generalización de la talla de vestir
frente a las de cuerpo entero va a propiciar una
especial relación entre la escultura y el adorno
que no era posible con las tallas de piedra»13. El
cabells naturals contribueixen a bastir aquest
patró morfològic de Jesucrist. Si a més tenim en
compte que aquesta imatgeria va ser concebuda per ser carregada a coll, entendrem que tant
els vestits com els cabells amb el seu moviment
refermen la verosimilitud buscada i, per tant,

La verosimilitud escènica
Però, per quines raons els imatgers dotaven Jesucrist de cabells naturals? Manuel J.
Gómez i Jorge Giménez referint-se al període
posterior al Concili de Trento (1542-1563) expliquen el concepte de «verosimilitud narrativa»:
«Al existir cierta libertad en el tratamiento de los temas representados, el artista

10 Gómez, M.J.; Jiménez, J. op. cit. p. 59.
11 Giest, Ludwig (1973). Fenomenología del kitsch, Barcelona, Tusquets, p. 53.
12 Gómez, M. J.; Jiménez, J. op. cit., p. 60.

8 Ibid. p. 12.
9 D.A. (2004). Semana Santa en Orihuela, Orihuela, Junta
Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la
Semana Santa de Orihuela, pp. 60-66.
Primera Caiguda. MURCIA
1752. Salzillo - Foto: Jordi Bertran

13 Ibid., p. 61.
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potencien la comunicació afectiva entre la talla
i l’espectador. González i Roda han conclòs que,
arran del Concili de Trento, «la escultura procesional se convierte, a la sazón, en una nueva
“Biblia de los iletrados”, creándose una relación
única e irrepetible imagen-fiel, que pertenece a
las más íntimas esferas del sentimiento»14.
Entre els antecedents per entendre la
concepció del Jesucrist amb els cabells naturals
es troba el precedent dels personatges bíblics
de la teatralitat medieval, integrants primitius
de processons no sols de la Setmana Santa sinó
també del Corpus Christi i de les festes patronals. Les perruques contribueixen a la caracterització del personatge, al costat de la màscara
que cobreix la cara de l’actuant. En el cas de
la Tarragona medieval i, per tant, anterior a la
processó del Sant Enterrament que emergirà
el 1550, com si d’una Bíblia vivent es tractés,
tenim coneixement dels grups de personatges
d’Adam i Eva, Jesús i la corporació dels apòstols, la corporació dels àngels, la corporació
dels profetes i la corporació de les verges. Els
personatges desfilaven hieràticament, tocats
amb màscares molt antigues de gestos i cares
contraposades –des de les amables per al bé
a les desagradables per al mal– i amb perruques15.

Ecce-Homo. TARRAGONA
1804-1917. Arxiu Congregació

González i Roda van més enllà i consideren que «la iconografía sagrada se enriquece

considerablemente. Se inspira, sin duda, en el
teatro de los misterios del siglo XV, en los carros con escenas y en los autos religiosos de
la época»16. D’aquesta manera els imatgers partirien no sols dels personatges processionals
sinó dels mateixos misteris de carrer, més complexos i amb més acció dramàtica, que es desenvolupaven al voltant de les roques o carros
triomfals, també documentats a Tarragona pel
Corpus i per Santa Tecla durant el segle XV, i
que tindran algunes escasses pervivències com
el carro de la representació de l’hort, a càrrec
del gremi de Santa Magdalena dels hortolans,

14 González, J. M.; Roda, J. op. cit. p. 25.
15 Podeu llegir una anàlisi realitzada per a la Universitat
de València a: Bertran, Jordi (2017). «La transferència dels
personatges bíblics entre els cicles teatrals a Tarragona»,
dins D.A. (2017). Teatro hispánico y su puesta en escena:
estudios en homenaje a Josep Lluís Sirera Turó, València,
Universitat de València, pp. 107-120.

La cabellera natural és un
préstec agafat dels personatges bíblics de la teatralitat
medieval

16 González, J. M.; Roda, J. op. cit. p. 28.
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Pas del Sant Enterrament. TARRAGONA
1826-1936. Arxiu Daniel Pallejà

entre 1514 i la guerra del Francès17.

diferents moments del calendari festiu anual
se serviren d’artistes coneixedors de tècniques
anteriors, que esdevingueren compartides entre les diverses expressions rituals.

També hem de tenir present que des de
temps medievals els mateixos imatgers que creaven els gegants i les bèsties per a les processons del Corpus i de les festes patronals rebien
encàrrecs per a figures estrictament religioses.
Eren vasos comunicants. En aquest sentit l’ús
de cabells naturals per als personatges gegantins fou un component inicial que l’ofici de
l’imatger ha perpetuat ininterrompudament
fins als nostres dies. Per tant, les confraries de
la Setmana Santa que, majoritàriament, participaven en les manifestacions de carrer dels

Un canvi d’època
A inicis del segle XIX, en la vida nobiliària les perruques van caure en desús de forma generalitzada, ja que s’associaven a l’Antic
Règim, a la Il·lustració i a l’era de la raó, i no
casaven amb els nous ideals que emergien des
de la parisenca cort imperial napoleònica i que
s’estenien per Europa. Aquesta tendència del
món civil hauria contribuït al canvi de gustos
en la imatgeria religiosa. La vinculació important entre les classes altes i certes confraries
hauria influït en el progressiu abandonament

17 Bertran, Jordi (2017). «Les representacions del turc en el
cicle de Corpus, de Santa Tecla i d’entrades espectacularitzades a Tarragona», dins Sanchis, Raül; Massip, Francesc
(eds.) (2017). La dansa dels altres. Identitat i alteritat en la
festa popular, Catarroja-Barcelona, Afers, pp. 199-212.
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Tarragona perpetuà
l’estètica processional
de la Contrarreforma i
de l’Antic Règim

L

es imatges de Jesucrist amb cabell
natural van ser molt abundants arreu
de la península Ibèrica. El mateix Sant
Crist de la Sang de Tarragona, obra
excepcional de Benet Baró, de 1617 i
destruït el 1936, tenia aquesta característica.
De fet, encara n’hi ha multitud amb aquest tret
identitari. En elles es pot observar que, malgrat
la peça podia tenir els cabells de talla, se li sobreposen els naturals. És el cas tarragoní o el
d’un Natzarè en què un dels renoms es refereix
explícitament als seus llargs cabells: el «Nazareno de Santa María» de Cádiz, conegut com
el «Regidor Perpetuo», el «Señor de Cádiz», el
«Gitano de Santa María», però molt especialment com el «Greñúo», mot caló propi del barri
de Santa Maria on resideixen moltes persones
d’ètnia gitana1. Fou una creació de l’imatger
cordovès, que treballà a Sevilla, Andrés de Castillejos (1550-1625), entre 1590 i 1602. Per altra
banda, coneixem antigues figures de Jesucrist
realitzades amb cartró encolat, material que
afavoria l’ús dels cabells naturals per realçarne la vàlua artística, o d’altres de fusta en què
els cabells tallats eren inexistents.

de Nuestro Padre Jesús, de madera, de autor
desconocido, por 88 reales, más la realización
o hechura separada de los brazos y piernas
por Juan de Aguilera, por 50, y la encarnación
dada a la imagen por Melchor de Medina, por
117 reales, la corona, las vestiduras, las andas, o
los escudos de los cetros y varas. Las cuentas
dadas por Peralta son, por lo tanto, clarificadoras sobre la labor de Juan de Aguilera, que no
esculpió la imagen en lo que se refiere a cabeza
y cuerpo, sino a sus extremidades»2.
La confraria murciana adquireix, doncs,
una imatge preexistent i encarrega un seguit de
millores a professionals de l’escultura i de l’encarnació. Anotem la importància de l’encarnador, que dóna el color de carn a la peça i percep
més diners que el propi cost de la compra i que
els treballs de l’escultor per a braços i cames.
Cristóbal Belda ho completa en els següents
termes:

Un dels casos més interessants per entendre la incorporació dels cabells a les peces
processionals és el de la imatge titular de la
«Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno»
de la ciutat de Múrcia, en una celebració declarada Festa d’Interès Turístic Internacional. Es
tracta de l’única escultura de la confraria que
no pertany al prestigiós escultor Francisco Salzillo Alcaraz (1707-1783), i surt al carrer la matinada de cada Divendres Sant en la processó denominada dels Salzillos, desfilada reconeguda
com a bé d’interès cultural immaterial. Un text
anònim atribuït a José María Ibáñez de 1934,
editat i anotat per Vicente Montojo, explica:

«No extraña que el primer deseo de la
cofradía fuera el de adaptar su titular, con los
“arreglos” precisos, para transformarlo en imagen procesional, implantándole una cabellera
de pelo natural y el complemento de brazos articulados, pies visibles, cruz y túnica. Con ello, y
con la aplicación de una cetrina policromada, se
consiguió un efecto sorprendente de gran patetismo que el paso del tiempo no ha logrado
alterar»3.

«Francisco Peralta fue precisamente
el mayordomo que rindió las cuentas de 16001601 en relación a la obtención de la imagen

2 Montojo, Vicente (2013). «Anotaciones de la reseña histórica de la Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno (siglo XVII)», dins Mvrgetana, 128, Murcia, Real
Academia Alfonso X el Sabio, p. 53.
3 Belda, Cristóbal (1997). La Pasión según Salzillo. Viernes

1 «Diccionario cofrade», dins http://ocadizdigital.es/categoria/ssantatipodecontenido/diccionario-cofrade? [en línia
consultat el 17-2-2019]
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l’art21. Les cabelleres per a la imatgeria religiosa en serien una part.
A la ciutat de Tarragona, tenim un
exemple d’aquestes donacions el 1890, quan
una persona devota que la premsa no identifica, fet que fa pensar en una prometença com
les indicades en el primer supòsit anterior, en fa
una:
«Del paso de la Flagelación del Señor
que hace cuatro años no ha podido concurrir
á dicho acto religioso por falta de acompañamiento, se han encargado, como es sabido, los
21 Romero, José L. (1989). «El artista, el cliente y la obra»,
dins Pedro de Mena. III. Centenario su muerte (1688-1988).
Catálogo de la exposición, Málaga, Junta de Andalucía, p.
98.

congregantes de San Luis Gonzaga establecidos en la iglesia de San Miguel del Pla. La santa
imagen del Cristo del indicado paso estrenará
una hermosa cabellera regalo de una persona
devota y además una toalla de raso blanco,
obsequio también de las personas que cuidan
del altar en donde se venera dicha imagen en la
iglesia de Nazareth»22.
La cita és important no sols per la constatació de la pràctica devocional i per la confirmació del detall de la cabellera en un altre
misteri, sinó també perquè corrobora que l’estètica de la processó del Sant Enterrament de
Tarragona, hereva de la de la Contrarreforma,
encara era vigent a les acaballes del segle XIX.
22 Diario de Tarragona, 30/3/1890, p. 1. Agraïm aquest nota
facilitada per Dani Pallejà.
Pas del Sant Sepulcre. TARRAGONA
Talla anònima anterior a 1751.
Arxiu Daniel Pallejà

1919, FA CENT ANYS

L

es alces de preus una vegada finalitzada la Primera Guerra Mundial va
provocar que els sindicats demanessin millores socials, fet que comportà
nombroses vagues. El 4 de febrer del
1919 va començar a Barcelona la vaga de la Canadenca, l’empresa que produïa i subministrava
el 70% de l’electricitat que consumia Catalunya.
El 26 de febrer s’afegien a la vaga els treballadors de totes les companyies d’electricitat, gas
i aigua. El 13 de març es va declarar la suspen-

Daniel Pallejà Blay
sió de les garanties constitucionals i l’estat de
guerra i el 25 de març Barcelona era ocupada
militarment. Fins i tot Cambó va sortir amb el
fusell de sometent a l’esquena.
Tarragona tenia un cens aproximat de
22 mil habitants. Aquell any, la ciutat va plorar la mort de l’escultor Julio Antonio, autor
del monument als Herois de 1811, popularmet
conegut com “Els Despullats” i que l’autor no
va poder veure mai col·locat a la Rambla ja que
la moralitat de l’època no permeté la seva instal·lació pública fins el 1931.
L’alcalde Manuel de Orovio Romeu dictà
un ban en què obligava els comerços, tot i que
ell era del gremi, a tancar des de les dotze de
la nit de dissabte fins a les dotze de la nit de
diumenge, exceptuant-ne els cafès i bars.
El Gimnàstic va guanyar el Campionat
de Catalunya i el 2 de febrer va guanyar al camp
d’esports de Reus per 1 a 5. El Nàstic tenia un
pressupost de 2.400 pessetes i 650 socis.
L’any passat vam finalitzar l’article del
1918 amb la notícia de la mort, el 22 de desembre, de l’Arquebisbe Antolín López Peláez, i del
funeral celebrat a Tarragona cinc dies després.
Per tant, Tarragona passava a ser seu vacant
fins que no es nomenés a un nou Prelat.
1

La primera notícia del 1919 sobre la nostra Congregació apareix el 4 de gener. Aquell
dia es va celebrar a l’església de Natzaret un funeral en memòria del difunt Arquebisbe2. Aquell mateix mes el Diario de Tarragona es feia
ressò de la mort, el dia 26, a l’edat de 37 anys,
1 DANIEL PALLEJÀ BLAY. “1918. Fa cent anys”. Revista La
Sang 35, 2018. P. 32-39
2 Diario de Tarragona, 4 de gener de 1919, p. 1
El capità Manaies Plàcid Solé. ©Ajuntament de Tarragona.
Centre d’Imatges de Tarragona/L’Arxiu. (Hermenegild Vallvé)

Pas del Ecce-Homo. Arxiu Congregació

de Josep Maria Brell Pàmies. Havia estat vocal
de la junta directiva de la Congregació des del
1914 fins el 1916 i era germà del sastre Vicens
Brell Pàmies, que ocupava llavors el càrrec de
majoral segon. La notícia3 dona fe del funeral
que es va celebrar a l’església de Natzaret i de
la comitiva que l’acompanyà fins al cementiri,
encapçalats per la junta de la Congregació.

ll Vidal, prior; Mn. Josep Figuerola, vocal eclesiàstic segon; Sr. Manel Guasch Monravá, vocal
seglar segon; Sr. Antoni Quintana, vocal seglar
tercer; Sr. Pere Tomàs Farret, vocal seglar cinquè; Sr. Jaume Fuster Pomar, vocal seglar sisè.
El Diario de Tarragona del 18 de febrer va publicar un extens escrit amb el títol
de «Al Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad;
al elemento militar, eclesiástico, civil, industrial, artístico, recreativo, sportivo, etc., etc.;
en una palabra: a las fuerzas vivas de la capital»5. Aquest escrit era una pluja d’idees per revitalitzar la ciutat en totes les seves vessants
desprès que, segons diu el text, amb l’inici de
la Primera Guerra Mundial es paralitzessin les
comissions de festes de l’Ajuntament i d’altres
entitats ciutadanes que fins aleshores s’havien
preocupat per organitzar activitats que atreien
als tarragonins i turistes. Una de les propostes
va dirigida a la Congregació amb els següents
termes: «La Real Congregación de la Purísima
Sangre debería organizar con mayor solemnidad el traslado de los pasos desde las cofradías

El diumenge 16 de febrer va tenir lloc
la Junta General Ordinària de la Congregació4,
durant la qual es va procedir a la renovació dels
càrrecs següents: Sr. Joan Ripoll, majoral primer; Mn. Josep Miró, vocal eclesiàstic primer;
Sr. Ignasi Cornadó, vocal seglar primer; Sr. Joan
Moles Sabaté, vocal seglar quart; Sr. Josep Reyes, secretari i Sr. Rafael Miracle Vallvé, vicesecretari interí. La resta de components que
continuaven a la Junta Directiva de la Congregació eren els següents: Mn. Hermógenes Malo,
prefecte; Sr. Ferran de Querol, sotsprefecte; Sr.
Vicens Brell Pàmies, majoral segon; Sr. Josep
Punsoda, majoral tercer; Mn. Joaquim Aubane3 Diario de Tarragona, 28 de gener de 1919, p. 2
4Diario de Tarragona, 19 de febrer de 1919, p. 2

5 Diario de Tarragona, 18 de febrer de 1919, p. 1
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rraquer nou arquebisbe de Tarragona8. El nou
prelat, però, no entrarà a Tarragona fins al mes
de desembre.
Tres dies desprès, concretament el 22
de març, l’Ajuntament va celebrar sessió de
Consell Plenari. En un dels punts s’aprova la
«petición de la Congregación de la Sangre de
N. S. J, para levantar 35 centímetros el dintel
de la Puerta de la Iglesia de Nazareth»9. Recordem que en l’article del 1918 fèiem referència a
la reunió de Junta Directiva del 20 de desembre, on s’encarregà un informe al congregant i
arquitecte Sr. Ramón Salas Ricomà10 sobre l’ampliació de la porta de l’església. El motiu era per
causa de l’alçada del nou pas de l’Ecce-Homo,
ja que no entrava sense haver de desmuntar el
capitell de la columna. Els 35 centímetres d’ampliació permesos, encara no eren suficients per
tal de que el pas entrés a l’interior de l’església
amb la columna sencera. Tanmateix, per alçada
tampoc entrava a la capella reservada per a la
seva exposició i culte, fet que la Congregació va
decidir reformar també el pas reduint l’alçada
de l’escalinata on eren recolzades les figures i
la columna.

Pas de l’Oració a l’Hort. Arxiu Congregació

a Nazareth en horas y días diferentes».

Entrant ja al mes d’abril trobem la notícia de les gestions econòmiques que es van fer
per tal de que el pas del Sant Enterrament del
Gremi de Marejants pogués participar a la processó11. Eren anys en que el Gremi tenia serioses dificultats per assumir el cost que suposava
treure el pas a la desfilada.

El 25 de febrer apareix la notícia del
nomenament de Mn. Lluís Güerri Esteve com a
nou prior de la Congregació en substitució de
Mn. Joaquim Aubanell Vidal6.
Ja dins el temps quaresmal, la Congregació celebra tots els dilluns a les sis de la tarda, les pregaries relacionades amb els misteris
de la Puríssima Sang, meditació, sermó i cant
del Miserere7.

Tornant a les obres d’ampliació a la porta de Natzaret, el dia 6 trobem la referència al
Diario de Tarragona: «en la Puerta de la Iglesia
de Nazaret que da a la plaza del Rey, se están
practicando obres de ensanche que permitan la

El 19 de març la Gaceta de Madrid publica el decret del Rei Alfons XIII, signat el 27
de febrer, en que nomena a Francesc Vidal i Ba-

8 Gaceta de Madrid, 19 de març de 1919, p. 4
9 Diario de Tarragona, 22 de març de 1919, p. 1
10 El Sr. Salas també era el president i fundador de la Reial
Germandat de Jesús Natzarè
11 Diario de Tarragona, 3 d’abril de 1919, p. 2

6 Diario de Tarragona, 25 de febrer de 1919, p. 2
7 Diario de Tarragona, 9 de març de 1919, p. 2
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Pas del Sant Enterrament. Arxiu Congregació

entrada cómoda a los pasos de la procesión del
Viernes Santo»12.
Dos dies desprès s’anuncia que «la Congregación de la Purísima Sangre de N. S. Jesucristo ha nombrado pendonista para la procesión del Santo Entierro a nuestro paisano el
reputado comerciante D. Javier de Muller»13.
Entrem ja a la Setmana Santa. Diumenge de Rams es va celebrar la Junta General de
la Secció d’Aspirants de la Congregació, de la
que el Diario de Tarragona publicà una crònica
en l’exemplar del Dijous Sant. Deia el següent:
«En Junta general de la Sección de aspirantes
de la Real Congregación de la Purísima Sangre
de N. S. Jesucristo fue nombrada en votación el
Domingo de Ramos la Junta directiva de este
año, quedando constituida en la siguiente forma:
Presidente. D. José M. Corbella; vicepresidente, D. Antonio Quintana Marín; secretario-contador, D. Alfonso Gay Vila; capilleros:
D. Jaime Francés Marqués y D. José Aguadé
Gras; arrengladores: don Ramón Olivé Alegret
y D. Pablo Vidal Gras.
Además, para llevar el estandarte de la
Sección en la procesión del viernes santo fue
designado el aspirante D. José Vidal Grau.
Se recuerda a todos los individuos de la
Sección el deber que tienen de asistir con vesta
y golilla a los divinos oficios, especialmente a
la misa de Comunión que a las siete se dirá el
jueves santo en la iglesia de Nazaret.
Además se previene a los aspirantes,
que antes de la salida de la procesión deberán hallarse reunidos en la entrada de la casa
rectoral de la Santísima Trinidad, donde recibirán la oportuna tarjeta que les dará derecho al
blandón»14.

El Dijous Sant el Diario de Tarragona
publicava la nota enviada per la Congregació
amb la normativa a complir pels congregants
que assisteixin a la processó: «Esta Real y venerable Congregación, cumpliendo con lo dispuesto en sus estatutos, pone de manifiesto las
siguientes prescripciones:
1a. Se recuerda a los señores congregantes la obligación reglamentaria de asistir a
las funciones de Jueves y Viernes Santo, que
con toda solemnidad se celebraran en la iglesia
de la Congregación, a las siete de la mañana de
cada uno de dichos días.
2a. Se encarga a los congregantes la
puntual asistencia a la procesión general de
la Congregación, y en caso de que no puedan
asistir personalmente, hacerse sustituir, a fin
de que la Asociación cumpla religiosamente
uno de los fines para que fue instituida y viene practicando desde remotos tiempos, a cuyo

12 Diario de Tarragona, 6 d’abril de 1919, p. 1
13 Diario de Tarragona, 8 d’abril de 1919, p. 1
14 Diario de Tarragona, 17 d’abril de 1919, p. 2
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Vetlla al Monument de Dijous Sant a Natzaret. Arxiu Congregació

efecto observaran las siguientes disposiciones:
1a. Los congregantes concurrirán con la
debida anticipación a la iglesia para que en el
acto de ser llamados por su número, reciban el
hacha y se coloquen en el puesto que les corresponda, debiendo volver el hacha sobrante
y la papeleta en el acto de entrar la procesión
en la iglesia, pues de no verificarlo así, la falta
de entrega de los trazos sobrantes, irroga a la
Congregación, por la que todos debemos velar,
perjuicios que se evitan cumpliendo lo recomendado.
2a. No será admitida ninguna persona a
la procesión del Viernes Santo con vesta y capuz, que no sea congregante o sustituya uno
de éstos, a cuyo fin deberán usar el escudo,
cuyo modelo tiene adoptado la Asociación, exceptuando solamente los individuos que llevan
improperios.

3a. Al entrar en la iglesia, todos los congregantes o sustitutos se quitarán el capuz y
permanecerán descubiertos hasta el momento
de ocupar el puesto que les corresponda en la
procesión.
4a. Al salir ésta y durante el curso de la
misma, observarán todo el recogimiento debido
a tan religioso acto, y para dar más respetabilidad al mismo, si el tiempo lo permite, llevarán
suelta la cola de la vesta, de cuyo cumplimiento
cuidarán los arrengladores nombrados al efecto.
Los señores arrengladores darán conocimiento en la primera sesión que celebre la
Junta directiva, de las faltas que se hayan cometido, para proceder a lo que haya lugar.
Tarragona 16 de Abril de 1919. —P. A. de la J.
D.—El secretario, José Reyes.»15.
15 Diario de Tarragona, 17 d’abril de 1919, p. 1
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En la mateixa publicació apareix també
la nota on ens informa que «la procesión saldrá
a las siete, de la Iglesia de Nazareth». Cap notícia de la recollida del passos.
On si es dona una mínima referència sobre la recollida es al exemplar de La Vanguardia del Dissabte Sant. Aquesta nota publicada
pel rotatiu barceloní va ser escrita el matí del
Divendres Sant: «Se observa la presencia de
muchos forasteros, atraídos por el renombre
de nuestras fiestas de Semana Santa. Como
hay sede vacante, estuvo ayer en Barcelona el
reverendo don José Martí, portador de tres ánforas de aceite que consagró el señor obispo de
esa diócesis, doctor Reig, cuyos santos óleos se
han entregado a los sacerdotes delegados que
han venido de las parroquias.
Todos los demás actos religiosos han
sido presididos por el deán, doctor don Alejo
Gamón, quien lavó los pies a doce pobres.
Esta tarde se celebra la suntuosa procesión llamada del Viernes Santo. A las dos de
la tarde sale ya la cohorte romana (armats),
que van conduciendo a la iglesia de Nazareth
los «pasos», que han de constituir el Santo Entierro.
Es pendonista de la Real Congregación
de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, el comerciante don Javier de Muller, y de
la Real Hermandad de Jesús Nazareno, el ingeniero jefe de Obras públicas, don José Cabestany.»16.
Arribem a la crònica de la Processó,
concretament ens fixem a la més complerta
que és la que ens proporciona el Diario de Tarragona, publicada el Diumenge de Resurrecció
sota el títol «La procesión del Viernes Santo».
Ens explica que «se celebró con el esplendor de
todos los años, siendo la concurrencia tan numerosa, que su paso por la Rambla de San Juan
duro tres cuartos de hora.
La guardia civil montada hacía el despejo, siguiendo la cohorte romana.
16 La Vanguardia, 19 d’abril de 1919, p. 11

El primer paso era el de «Jesús en el
huerto», al que acompañaba el Colegio del Sagrado Corazón.
El paso de la «Flagelación», acompañado por los jóvenes aspirantes a congregantes.
Paso del «Ecce-Homo», precedido de los seminaristas y música.
Real Hermandad de «Jesús Nazareno»,
con la música y bandas de cornetas y tambores
del Regimiento de Almansa llevando el pendón
principal el ingeniero jefe de Obras públicas Sr.
Cabestany y sosteniendo los cordones D. Diego
Gómez y D. José M. Pujol.

Pas de la Flagel·lació. Arxiu Congregació

Trompeter i armats a la Recollida del Jesús Natzarè. Arxiu Congregació

La Real Congregación de la Purísima
Sangre con la imagen del Crucificado y escolanía.
Paso llamado de la «Piedad», perteneciente al Gremio de labradores, y música.
Paso del «Santo Entierro», acompañado
del Gremio de pescadores.
El «Santo Sepulcro», al que daba escolta la escuadra de gastadores, y música.
El pendón principal, que era llevado por
D. Javier de Muller, siendo cordonistas el comerciante D. Enrique Gorbella y el señor marqués de Vallgornera.
Congregantes con vesta y golilIa; alumnos del Seminario; el paso de la Virgen de la
Soledad»; la Junta de la Congregación con el
prefecto Dr. D. Hermógenes Malo.
La presidencia, formada por el primer
teniente alcalde Sr. Salvadó, el coronel de la
Zona y los concejales Sres. Martorell, Vallhonrat, Sugrañes y Cadiach.
Cerraba la marcha una sección de la
guardia urbana y una compañía de Luchana
con banda y música.
La procesión regresó a las 10,30 al tem-

plo de Nazareth, de donde había salido a las
7,15 de la tarde»17.
Ja no tenim les cròniques detallades
amb el numero de participants que vam tenir
els dos darrers anys. El que sí podem destacar
es l’endarreriment de l’horari de la processó,
que l’any 1917 arrencà a les 18h, el 1918 a les
18.30h i en aquest 1919 a les 19.15h, quan estava
programada per a les 19h.També hi ha diferència en la recollida dels passos, però en aquest
cas un avançament en l’hora de sortida dels armats, si el 1918 sortiren a les 15h aquest 1919 va
ser a les 14h.
Un altre aspecte a destacar és l’acompanyament del pas de l’Ecce-Homo. Recordem
l’article de l’any passat on vam seguir el litigi
obert entre les dues congregacions, de la Sang
i Ecce-Homo, per la propietat i custòdia del nou
pas de Josep Rius. Aquest any no hem trobat
cap nota periodística que ens pugui permetre
treure una conclusió exacta de com es va resoldre finalment el cas. Veiem en la crònica pu17 Diario de Tarragona, 20 d’abril de 1919, p. 1
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blicada al Diario de Tarragona, que és gairebé
idèntica a la publicada al diari catòlic La Cruz,
que no esmenta la participació de la ‘Hermandad del Santo Ecce Homo’. Les dues cròniques
diuen que el pas va anar acompanyat de seminaristes i música.

aquestes desavinences. La documentació que
hem pogut consultar d’anys posteriors ens confirma aquesta decisió presa per la Germandat
del Sant Ecce-Homo, almenys fins el 1922. Però
això ja ho anirem veient els propers anys. El
que sí queda clar, es que la Congregació hagué
de buscar acompanyament per tal de que el pas
tornés a sortir, assumint-ne tots els costos de
llum, portants i banda musical.

Probablement, l’arquebisbe Antolín
López Pelàez no va resoldre abans de la seva
mort les al·legacions que va fer la Germandat
en contra de la resolució adoptada pel prelat.
Aquesta resolució indicava que el propietari del pas era la Mitra (tal i com demanava la
Germandat), però que la custòdia i culte anava
a càrrec de la Congregació de la Sang. La Germandat només tenia el dret a acompanyar-lo i
a assumir-ne els costos en la seva sortida a la
Processó.

Retornant a la crònica del 1919, el 4 de
maig la Congregació va celebrar a Natzaret «la
fiesta que todos los años viene dedicando al
misterio de la Flagelación del Señor. A las once
se cantará un oficio en el que será celebrante
el Prefecto de la Congregación, D. Hermógenes
Malo, y ocupará la sagrada cátedra el canónigo
D. Esteban Canadell»18.

Tot sembla indicar que un cop la seu tarragonina va ser seu vacant, les dues congregacions no arribaren a cap acord i la Germandat
resolgué no participar a la processó fins que
el nou arquebisbe resolgués definitivament

El 6 de juny apareix una nota de la Congregació fent una crida als seus congregants a
assistir a la Processó de Corpus: «En la imposibilidad de avisar personalmente a todos los
18 Diario de Tarragona, 3 de maig de 1919, p. 3
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señores congregantes, interesándoles asistan
a la solemne procesión del Santísimo Corpus
Christi, que saldrá de la santa Iglesia Catedral
Basílica el día 19, a las seis de la tarde, se les
participa por el presente aviso, que el punto de
reunión será en la capilla de la Purísima Concepción, donde se les facilitará vela; rogándoles
a la vez no dejen de asistir a tan edificante acto
ostentando el escudo de esta Real y venerable
Congregación»19.

mañana domingo, en la iglesia de Nazareth. A
las once, se cantará un solemne oficio bajo la
batuta del maestro Gols, con sermón por el canónigo Dr. Gomá. Son en gran número los congregantesque se proponen asistir a dicha solemnidad religiosa»20. La institució de la festa i
el redactat de la nota, deixa ben clara quina era
la situació, almenys per part de la Congregació.

Tornem per uns instants al cas Ecce-Homo, ja que la Congregació decidí instaurar una
festa anual dedicada al nou pas. Trobem la notícia al Diario de Tarragona que ho notifica així:
«La Real y Venerable Congregación de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo ha
instituido una fiesta anual en honor del nuevo
paso del Ecce-Homo, adquirido por donación
de la Comisión que se formó a este fin. Por vez
primera, se celebrará este año y tendrá lugar

No havent trobat cap nota referent a la
festa o diada de la Sang, que s’hauria celebrat
a principis del mes de juliol, ni cap altre notícia
posterior, tret dels habituals oficis que es celebraven a Natzaret, fem un salt de sis mesos
i ens aturem a les portes del Nadal, concretament en l’esperada entrada del nou Arquebisbe
Dr. Francesc d’Assís Vidal i Barraquer el dia 21
de desembre. El dia abans de l’entrada, apareixia una nota de la Congregació publicada a la
premsa local: «El prefecto y la Junta directiva
de la Real y Venerable Congregación de la Pu-

19 Diario de Tarragona, 18 de juny de 1919, p. 3

20 Diario de Tarragona, 21 de juny de 1919, p. 3

El pas de la Flagel·lació i al fons l’Ecce-Homo al seu pas per la Rambla. ©Ajuntament
de Tarragona. Centre d’Imatges de Tarragona/ L’Arxiu. (Hermenegild Vallvé)

Sant Crist de la Sang de Benet Baró. Arxiu Congregació

rísima Sangre de N, S. J., deseando contribuir al
mayor esplendor de la llegada del señor Arzobispo, ruega a todos los congregantes se sirvan
acudir a las dos y media de la tarde al Paseo de
Santa Clara»21.

El Tàlem va ser portat pels «representants dels
Col·legis d’Advocats, Procuradors i Notaris de
les Associacions Adoració Nocturna, Puríssima Sang, Sant Vicens de Paül i Centre Catòlic
Obrer»23.

La processó d’entrada del nou arquebisbe va començar sobre les 16h a la Rambla
Vella a l’alçada del Convent de Santa Clara (ara
Casino de Tarragona), lloc on hi havia un gran
arc amb un altar per fer la cerimònia de Jurament del nou prelat. La comitiva es dirigí cap al
carrer Portalet, Baixada de Misericórdia, carrers
Major i Merceria, Baixada del Patriarca i Plà de
la Seu. Al arribar a la Catedral es va cantar el Te
Deum, dirigint-se la processó a l’altar Major.

Aquesta ha estat la crònica del que va
succeir al voltant de la nostra Congregació i de
la Setmana Santa ara fa cent anys. La sèrie d’articles que anem realitzant des de l’any 2017, a
través del que s’ha escrit a la premsa tarragonina i en alguns casos de premsa nacional, serveix per a conèixer no només la nostra història
com a Congregació, sinó que ens aporta també
una part de la història de la nostra Ciutat.
Per a la Congregació, és molt important poder recuperar any rere any aquestes
memòries, ja que la tarda del dimarts 21 de juliol del 1936, el foc de la follia humana ens va
manllevar tot el gran patrimoni artístic i l’arxiu
històric acumulat durant quatre centúries.
Serveixi aquestes línies per recuperar-ho.

La comitiva va estar encapcalava per la
Guardia Urbana seguida dels gegants, entitats
cíviques i religioses, la Congregació de la Sang
i la Reial Germandat de Jesús Natzarè, particulars i estaments civils, militars i eclesiàstiques22.
21 Diario de Tarragona, 20 de desembre de 1919, p. 2
22 Diario de Tarragona, 23 de desembre de 1919, p. 1

23 La Veu de Tarragona, 21 de desembre de 1919, p. 3
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DIUMENGE DE RAMS
Josep Maria Sabaté i Bosch

J

a de petit, passada la tristor de la Quaresma, amb aquelles esglésies fosques
amb imatges amagades darrera d’unes
negres cortines –com el “bacallà” que
tapava tot l’altar major de la catedral-,
el Diumenge de Rams representava un doll
d’alegria encara que també suposava obrir la
porta de la Setmana Santa, solemnitzada per la
llarga lectura del “Passio”.

gar-la i portar-la; els hi diu que si algú els pregunta res han de respondre: “El Senyor els ha
de menester, però de seguida els tornarà”. Dit
i fet: els portaren, posaren els mantells i ell hi
va muntar, segons Mateu; per Marc, no hi havia
cap somera, sinó sols un pollí, que ningú havia
muntat mai, fermat al costat d’una porta, fora
el carrer i els que eren allí els hi van demanar
què feren, però la resposta fou la mateixa dita
abans; el relat de Lluc és igual al de Marc amb
la diferència que troben a l’amo del pollí; i finalment Joan només diu que Jesús va trobar un
pollí i va muntar-hi.

La litúrgia de Diumenge de Rams comportava commemorar l’entrada de Jesús a Jerusalem amb la benedicció de palmes i palmons
-alguns d’ells guarnits amb llaços acolorits o
dolços rosaris de sucre que feien les delícies
de nenes i nens-, rams de branques d’olivera i
de llorer: les palmes i palmons decorarien els
monuments del Dijous Sant i acabarien penjats
dels balcons com símbols protectors de la llars;
les fulles de llorer passarien a donar el toc herbolari i religiós a una sèrie de guisats casolans.

El que veig en primer lloc és l’obediència
i la fe dels deixebles que compleixen les ordres
donades per Jesús sense replicar; en segon lloc
també destacaria l’ús dels mantells dels deixebles com a humil sella; després la bona fe i la
confiança dels que només qüestionen als deixebles sense fer cap oposició, especialment l’amo
del pollí; finalment he d’esmentar la profètica
humilitat de l’entrada d’aquell rei.

En aquesta cerimònia de la benedicció també hi havia una lectura molt més curta amb el relat d’un evangeli -dels tres sinòptics: Mateu, Marc i Lluc, o del de sant Joan1-.
És més ben segur que de petit no em fixes en
altre cosa d’aquells evangelis tret de la imatge de Jesús entrant muntat en una somera i en
un polli; ja una miqueta més gran -14 anys- recordo que, per influencia del “Platero” de Juan
Ramón Jiménez Mantecón -Premi Nobel de Literatura 1956-, vaig imaginant Jesús muntat en
el pollí “petit, pelut, suau, tan tou per fora, que
diria tot de cotó, que no porta ossos”; ara i avui,
amb el seny que comporta l’edat, tot i gaudir de
l’alegria dels infants, no sols em fixo amb altres
aspectes d’aquells evangelis que palesen quelcom difícil d’entendre en els nostres dies.

Hom es pot imaginar “mutatis mutandis”, canviant el que s’ha de canviar, quelcom
semblant en els nostres dies?
Posats a fer imaginacions i retornant al
pollí -un “Platero”, asenet o burret- amb la sana
intenció d’aprofitar l’animaló a manera de faula,
permeteu-me que afegeixi algun paràgraf apòcrif de l’endemà del Diumenge de Rams.
Aquell pollí, que no havia muntat mai
ningú, entrà a Jerusalem envoltat d’una gentada que cantava himnes de lloança -“Hosanna,
hosanna!”- i posava mantells al seu pas; aquell
dia havia estat el més feliç de la seva vida; mai
s’havia sentit tan cofoi i orgullós.

Jesús envia dos deixebles a un poble
on han de trobar una somera i un pollí, deslli-

Al matí següent va sortir de l’estable i
es dirigí a la ciutat. Al costat del pou va trobar un grup de persones i pensà: “Ara vaig a
exhibir-me davant d’aquesta gent.” Ningú li va

1 Mt. 21, 1-11. Pàg. 39; Mc. 11, 1-11. Pàgs. 72-73; Lc. 19, 28-38.
Pàgs. 118-119; i Jn. 12, 12-19. Pàg. 150. La Bíblia B.C.I. Bíblia
Catalana Interconfessional. Editorial Claret. Barcelona 1997.
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Entrada de Jesús a Jerusalem. 1125
Maestro de San Baudelio de Berlanga

prestar cap atenció i continuaren omplint els
seus càntirs.

calendari litúrgic, la Setmana Santa. Proclamarem el relat de la Passió de Jesús.

“Tirin les seves túniques i les seves capes”, els hi va dir enfadat. “¿No saben qui sóc
jo?.” El miraren entre rialles, li van donar una
assots i el van engegar a passeig.

Són molts els personatges descrits, tots
tenen el seu paper, tots prenen les seves decisions i tots són necessaris. El seu nom, i el meu,
també hi són en aquest relat.

“Pagans miserables”, es va dir a ell mateix. “Aniré al mercat on hi ha bona gent, segur
que em recordaran”. Però ningú en va fer cas i
continuà caminant. “Els rams d’olivera. On són
els rams d’olivera?”. Va cridar. “Ahir m’aclamaven amb rams d’olivera.”

Fins l’ase té els seus quinze minuts de
glòria. El seu problema es que es va creure protagonista d’aquell dia i volgué seguir sent-ho el
dia després. El sentit comú de la mare el posà al
seu lloc: sense ELL, ets només un ase.
Qui és ELL?

Ferit i defraudat, l’ase tornà a l’estable,
a casa, junt la seva mare.

El Diumenge de Rams agafarem els
rams i direm Hosanna, salva’m. Però li hem de
cridar a ELL.

“Ruc”, li digué la mare amb tendresa.
“No et dones compte que sense ELL, tu no ets
més que un ase qualsevol”. Sense Ell només ets
un ase.

vador.

El Diumenge de Rams o de Passió és la
porta que ens introdueix a la Setmana Gran del
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Aquest ELL és Jesús, el Senyor, el Sal-

Repsol celebra
amb Tarragona
la Setmana Santa

