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Oberts a la Pasqua, oberts a les persones

Benvolgudes i benvolguts,

A voltes, en celebrar aquelles festes destacades del cicle litúrgic cristià, te-
nim la percepció que els dos darrers anys els hem perdut a conseqüència de 
la pandèmia de la Covid’19. Ara, durant la Quaresma, aquesta sensació la 
teniu tota la munió de persones que, a través de les confraries, agrupacions, 
associacions o congregacions serviu a l’Església i al poble fidel a través de les 

múltiples activitats que organitzeu. Aquesta activitat és una catequesi viscuda i posada al servei de la 
gent creient i que fa visible la nostra adhesió a Jesús, el Crist, el Fill de Déu encarnat. La transmissió 
de la fe ha de ser un dels objectius permanents de la vostra entitat. Com us deia ja l’any passat, esteu 
cridats a alimentar la fe de qui s’ha allunyat o escalfar els cors que s’han refredat. I també desvetllar 
la fe en qui encara no coneix Jesús. La vostra entitat i vosaltres sou missioners de l’Església, acompliu 
la missió que Jesús ens va encarregar: «Aneu, doncs, a tots els pobles, i feu-los deixebles meus» (cf. 
Mateu 28,19a).

Però no ha de ser aquest l’únic objectiu. Certament que és important mostrar la vostra fe en mil 
expressions pietoses populars, celebracions, rituals o tradicions, però un objectiu permanent que no 
es pot defugir, ha de ser el de servir a les persones –els nostres germans i germanes– en les seves neces-
sitats. Moltes de les entitats ja ho feu, sigui per decisió pròpia o perquè ja ho contemplen els vostres 
corresponents estatuts; fins i tot en alguns casos, que espero siguin cada cop més, perllongueu la vostra 
activitat social i solidària amb múltiples activitats al llarg de tot l’any. I aquest ajudar a les persones 
en situació de necessitat ens recorda que, camí de Jerusalem, camí de la Pasqua, no podem deixar de 
pensar en aquell samarità que va aturar-se en el camí per a atendre qui tenia necessitat d’auxili, i no va 
dubtar a fer-se’n càrrec malgrat que fos, teòricament, d’un lloc hostil (Lluc 10,25-37). Amb la paràbo-
la del bon samarità el propi Senyor ens marca el camí de la solidaritat, de l’atenció i de la preocupació 
per les necessitats de les altres persones.

I finalment us vull exhortar a no defallir en la pregària personal, aquella que es duu a terme en el lloc 
més amagat de casa vostra i, afegiria jo, de la vostra vida (Mateu 5,5-7). No deixeu mai d’alimentar 
la vostra pregària personal a l’ensems que la vostra pregària comunitària. La vostra comunicació amb 
el Senyor que ens mira des de la creu, que ens fa germans, que ens perdona, que ens dona Maria com 
a Mare, que ens promet la vida eterna. Aquests dies celebrarem la seva donació incondicional per a 
tothom, la seva redempció generosa, el seu lliurament a la creu i recordarem la seva predilecció per la 
pregària confiada al Pare del Cel. No defalliu en la pregària.

Encaminem-nos cap a l’alegria de la Pasqua. Perquè ajuda als altres, pregària, evangelització, trans-
missió de la fe, tot mira cap a la Resurrecció del Senyor. I des de la resurrecció de Jesús, Déu, Pare 
entranyablement bo, il·lumina les nostres vides i el nostre treball missioner. Desitjo que viviu amb 
alegria la Pasqua.

Amb tot el meu afecte, demano per a tots la benedicció de Déu.

† Joan Planellas i Barnosell
Arquebisbe de Tarragona, metropolità i primat
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Salutació

Estem acostumats a què la Setmana Santa tarragonina sigui una 
commemoració religiosa, fins i tot per als no creients, un moment 
de festa i admiració cap a les confraries devotes i organitzadores 
d’aquest gran esdeveniment. Enguany, però, serà molt més que 
tot això, serà la Setmana Santa de la represa, dels retrobaments, 
però sobretot de la celebració, del gaudi, de l’esperança i de la fe.

Tots som coneixedors de l’esforç que hi ha darrere de l’organit-
zació d’aquesta celebració. Han estat 2 anys on la pandèmia ens 
ha obligat a adaptar-nos i fins i tot, a cancel·lar els actes tal com 
sempre els havíem viscut i això encara demostra més l’esforç i la 
constància amb què viviu la nostra Setmana Santa.

Vàreu continuar tenint cura de cada detall i això ens ha fet poder 
viure i gaudir d’una forma diferent la Setmana Santa, sabent que 
més d’hora que tard tindríem la sort de poder celebrar-la tal i com 
ens agrada: al carrer.

Vull agrair a cada membre de la Congregació de Senyores de la 
Mare de Déu de la Soledat el seu temps invertit per a transfor-
mar la Setmana Santa durant la pandèmia, però sobretot per no 
perdre mai l’esperança ni la il·lusió per a organitzar-la enguany.

La Setmana Santa de Tarragona apel·la a la passió i a la reflexió. I 
ho fa, de vegades des del dolor com és la vostra confraria. Es tracta 
d’ensenyar aquella passió que va ser la salvació per als creients 
cristians. Cada cop que es posa a tremolar el Sant a peu de carrer, 
apel·la a una crida de reflexió individual que vivim en companyia 
i és això el que mostra la Soledat.

Moltes gràcies a totes les persones que ho feu possible i ens feu 
partícips del vostre esforç que dona com a conseqüència un resul-
tat magnífic basat en la il·lusió i passió.

Pau Ricomà i Vallhonrat
Alcalde de Tarragona
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Patrimoni col·lectiu

D’una manera o d’una altra, la Setmana Santa mai no perd el 
seu caràcter de festivitat assenyalada. Per als creients, representa 
una data destacada per a la introspecció i la reafirmació de la fe 
cristiana. I per als que no ho són, és considerat un esdeveniment 
cultural, patrimonial i fins i tot turístic, arrelat a la nostra història 
col·lectiva. No ens ha d’estranyar, doncs, que any rere any la Se-
tmana Santa es continuï celebrant amb força arreu dels nostres 
pobles i ciutats.

Però no seríem justos si no destaquéssim el paper clau que hi des-
envolupen les congregacions, les confraries i el conjunt d’entitats 
i persones vinculades a aquesta tradició. Sense la seva empenta i 
dedicació, no seria ni la meitat de lluïda, ni tampoc no es gaudi-
ria de la mateixa manera. Per això, vull aprofitar aquestes breus 
línies per a agrair-los la seva tasca en favor de la Setmana Santa i 
de la seva continuïtat. Totes i tots són un reflex de la contribució 
de les associacions ciutadanes a la vida del país.

Enguany, amb la pandèmia de Covid-19 encara present, els dife-
rents actes a l’entorn d’aquesta festivitat continuen incloent me-
sures per tal de garantir la salut dels qui hi participen. No obs-
tant, aquestes limitacions del tot necessàries, la Setmana Santa no 
perd el seu sentit, esperit i solemnitat característics. Gaudim-ne 
tots plegats amb responsabilitat i amb respecte.
                                                                                                        

Noemí Llauradó i Sans
Presidenta de la Diputació de Tarragona
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Dirigir unes paraules als membres de la Congregació de la Mare 
de Déu de la Soledat no és fàcil, a la vegada que és un gran ho-
nor. La feina que feu és admirable, així com la fe que es desprèn 
de la Mare de Déu de la Soledat. La processó de la Congregació 
de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat esdevé un dels 
moments més especials i més esperats de la tradicional Setmana 
Santa tarragonina. 

Una Setmana Santa que s’apropa de nou i que després de dos 
anys de restriccions podrem tornar a gaudir, amb prudència, 
d’una de les tradicions més boniques de la ciutat de Tarragona. 
La religiositat i la cultura es tornaran a donar la mà pels carrers 
plens d’història de la Part Alta i voltants, i viurem un dels mo-
ments més esperats per a molts tarragonins i tarragonines con-
vertit en un dels referents religiosos del nostre país. 

L’al·legoria de la Soledat de la Mare de Déu és l’expressió del 
dolor més profund per la pèrdua del seu fill, i resumeix rotunda-
ment el significat de la Setmana Santa cristiana. Uns sentiments 
que són més presents que en cap altre lloc a la vostra Congrega-
ció. Per això la vostra és una de les processons que esperem amb 
més ganes i amb més il·lusió per a tornar a veure la imatge el 
dissabte sant. 

Permeteu-me aquestes línies també, per a donar-vos l’enhora-
bona pel vostre compromís, el de totes les dones, àvies, mares i 
netes que formeu part de la Congregació. Us dono les gràcies per 
la vostra feina, per fer de la Setmana Santa de Tarragona una de 
les millors d’Espanya i desitjar-vos una bona Pasqua. 

Joan Sabaté
Subdelegat del Govern a Tarragona 
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Setmana Santa 2022

És un goig saludar per primer cop com a delegada territorial del 
Govern al Camp de Tarragona, a les 1.200 congregants de la Con-
gregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat de Tarragona, 
així com als portants i a la banda que acompanyen el vostre pas, 
coincidint amb la Setmana Santa d’aquest 2022 i gràcies a l’edició 
un any més d’aquest opuscle, que ja és tota una tradició. 

La Setmana Santa és viscuda de moltes maneres en el si d’una 
societat plural com la nostra. Uns saben copsar-ne el sentit de la 
transcendència i viuen els dies que rememoren la Passió de Jesús 
des de la més profunda convicció religiosa; d’altres, potser no com-
parteixen aquest sentiment, però s’apropen al misteri a partir de la 
força del silenci, de les escultures dels passos o de les manifestaci-
ons, molt sovint multitudinàries, de religiositat popular; i certa-
ment també hi ha qui ho viu des de la distància. Però sigui d’una 
o d’altra manera el que és un fet incontestable és que la Setmana 
Santa continua marcant un punt d’inflexió i de trencament de la 
quotidianitat que invita a la reflexió personal i col·lectiva sobre el 
sentit de la vida i dels nostres actes.

Tot i que enguany, encara amb els condicionants de la Covid es-
pero que pugueu gaudir de la Setmana Santa amb la màxima nor-
malitat possible. Acabo amb una citació del poeta Salvador Espriu:

Del tot immòbils, amb espant
miren, escolten i després
ja se’n tornaven a ciutat.
Però la qui l’estima més
sent un subtil dolor sobtat
quan perd, veient-lo al seu davant,
fins alambins de soledat.

(Salvador Espriu. Setmana Santa, XXXVII, v. 11-17)

Teresa Pallarès i Piqué
Delegada del Govern al Camp de Tarragona
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Setmana Santa, TRADICIÓ I SENTIMENT

Un any més, Tarragona es prepara per a la celebració de la Setma-
na Santa, un dels esdeveniments més rellevants de l’any. La tra-
dició secular fa que aquesta efemèride esdevingui una de les fites 
cabdals del calendari festiu i religiós tarragoní. 

Tot i les dificultats dels darrers anys, enguany segur que parti-
ciparem amb més il·lusió que mai als actes convocats, perquè la 
preservació de la Setmana Santa a través dels segles, depèn en bona 
part de l’empenta i la dedicació que, al costat d’institucions, duen 
a terme associacions, confraries, gremis i altres entitats ciutadanes. 
Una tradició cultural arrelada que depassa el sentit religiós que a 
Tarragona ha esdevingut patrimoni de tothom.

És per tot això, que un any més us encoratjo a compartir el treball 
silenciós i constant de les confraries, com un element clau en la 
manifestació de fe i eina que permet, generació rere generació, 
transmetre els valors de germanor, discreció i solidaritat que duen 
implícits unes entitats que són una mostra que les creences i sen-
timents poden unir les persones i esperonar-les per a conservar el 
sentit originari d’aquesta efemèride.

Així mateix, agraeixo l’esforç i la generositat de totes les persones 
que integren la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la 
Soledat que, amb un treball constant i inesgotable, laboren amb 
discreció i perseverança durant tot l’any per a continuar, any rere 
any, mantenint la flama de la tradició. 

I posant d’exemple el treball de la vostra congregació, vull convi-
dar a tots els ciutadans i ciutadanes de Tarragona a mantenir viva 
aquesta tradició, amb el desig que cadascú, des de la seva vivència 
personal, visqui aquests dies amb plenitud i sentiment. 
Bona Setmana Santa! Bona Pasqua de Resurrecció!

Josep Maria Cruset i Domènech
President del Port de Tarragona
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Una Setmana Santa plena d’esperança

La Setmana Santa tarragonina és una celebració molt arrelada a la 
ciutat i arreu del territori, que es transmet de generació en gene-
ració i que ha perdurat al llarg dels temps. Any rere any, tradició i 
espiritualitat conviuen gràcies a la col·laboració desinteressada, al 
compromís, al sentiment, a la devoció i a l’esforç de desenes de tar-
ragonins i tarragonines com els integrants de la vostra congregació.

Venim de dos anys plens de foscor, en què la pandèmia de Co-
vid19 ens ha impedit omplir els carrers i compartir plegats aquesta 
festivitat que és coneguda arreu en ser declarada Festa Tradicional 
d’Interès Nacional. Durant aquest temps, hem hagut de viure la 
Setmana Santa d’una manera encara més íntima i recollida. Però 
no per això l’hem deixada de sentir i de transmetre. Cal reconèixer 
i posar en valor la tasca de totes les congregacions per seguir enda-
vant amb el mateix esperit i sentiment, malgrat les dificultats i els 
entrebancs que ens hem anat trobant en aquests darrers temps de 
crisi sanitària global.

Sembla que comencem a veure, per fi, una mica de llum i d’espe-
rança. Desitjo que sigui el principi per a poder recuperar la festivi-
tat com tots la coneixem, on la gent de generacions diverses torni 
als carrers, compartint, vivint i sentint una Setmana Santa que és 
patrimoni de totes i de tots. Una festivitat plena de solemnitat, 
tradició i silenci que té el seu màxim exponent en la Processó del 
Sant Enterrament el Divendres Sant. I és que la Setmana Santa 
tarragonina transcendeix més enllà del caire religiós, i esdevé un 
referent cultural i patrimonial de tots els temps.

Viviu doncs uns dies plens d’esperança i us desitjo que tingueu una 
molt bona Pasqua!

Óscar Sánchez Ibarra
President del Consell Comarcal del Tarragonès
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Salutació

Arriba novament la Setmana Santa. Cal preparar-nos com a con-
gregants i congregantes a viure-la amb la litúrgia de l’Església i amb 
el actes de pietat. Enguany els podrem manifestar públicament més 
d’acord amb la tradició tarragonina. Manifestació que en els dos 
darrers anys ha estat impedida per la pandèmia. La celebració de la 
Pasqua no és un simple aniversari de la resurrecció del Senyor. Ha 
de ser una experiència, una ocasió nova per a descobrir que Jesús 
viu, que no és només un personatge passat de la història. 

Crist ressuscitat i gloriós porta les llagues no tancades a les mans, als peus i al costat. Amb aques-
tes llagues es va presentar als seus apòstols, testimonis de la seva passió i mort, dient-los «Soc jo 
mateix» (Lc 24, 39). Les seves llagues glorioses no es van tancar perquè no oblidem que Ell és el 
vencedor de la mort, però alhora recorden que Ell n’és la víctima, víctima de tots els pecats. L’escut 
de les dues congregacions germanes de la Sang ens ho recorda portant les cinc llagues vermelles.
Avui alguns voldrien eliminar el crucifix ja que Crist, diuen, ara no és a la creu sinó que està ressus-
citat. Certament que la passió de Jesús ja està acabada com a «crònica», però el seu sacrifici, la seva 
immolació, el seu amor es fa contemporani a tot home i dona. Crist és d’ahir, de demà, d’avui i de 
sempre. Ell és el principi i la fi de totes les coses, és el nostre Salvador que va més enllà de l’espai i 
del temps. Així ens ho recorda la carta als Hebreus: «Crist ha vingut com a gran sacerdot del món 
futur que ara comença [...] sense servir-se de la sang de bocs i de vedells, sinó valent-se de la seva 
pròpia sang, així ens ha redimit per sempre més [...] Així doncs, el Crist és mitjancer d’una nova 
aliança, perquè ha mort en rescat dels pecats comesos sota la primera; així els qui són cridats reben 
l’herència eterna que els havia estat promesa» (He 9, 11-15).

Si tot pecat ha contribuït a la passió de Crist, tot acte d’amor vers Ell i els germans ens associa 
al seu sacrifici, al seu lliurament. «L’Eucaristia és memorial en el sentit que fa present i actual el 
sacrifici que Crist va oferir al Pare, un cop per sempre, a la creu [...] aquest caràcter sacrificial es 
manifesta en les mateixes paraules de la institució: “Això és el meu cos entregat per vosaltres” i 
“Aquest calze és la nova Aliança segellada amb la meva sang, vessada per vosaltres” (Lc 22, 19-20)» 
(Compendi del Catecisme, n. 280). Per tant, el Calvari encara hi és. El crucifix segueix dret damunt 
del Calvari eucarístic, que és l’altar. 

Els nostres actes de pietat i processons volen ser manifestació d’aquesta realitat. No perdem l’es-
perit autèntic de la Setmana Santa. Que un cop passats aquests dies sants, Crist no sigui el gran 
Oblidat a les nostres vides. Maria, sola amb Joan, va restar als peus de Jesús a la creu. Maria resta 
avui també al costat dels seus fills adoptius en els moments de prova i d’alegria. Bona Pasqua!

Josep Queraltó Serrano, pvre.
Prefecte de la R. i V. Congregació. de la Puríssima Sang de N.S. Jesucrist 

President de la Congregació de Senyores sota l’Advocació de la Puríssima Sang  
de N.S. Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat
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Setmana Santa 2022

Quatre anys han passat sense poder gaudir veient la Verge de la 
Soledat en processó el Dissabte Sant pels carrers de la Part Alta de 
la nostra ciutat. Quatre anys que no entra a la porta de la Cate-
dral amb l’elegància i el sentiment que estem acostumats a viure. 
Quatre anys, dos d’ells per inclemències meteorològiques i dos 
d’ells per la maleïda pandèmia, que generen encara més aquesta 
necessitat de fer allò que a tots els qui ens apassiona la Setmana 
Santa ens agrada, sortir al carrer amb la nostra imatge.
 
En el cas de la vostra Congregació, filles, mares i àvies us aplegueu 
vestides de negre rigorós per a enfilar el carrer Major, veient la 
majestuosa Catedral al fons; una mostra de religiositat popular 
que ha estat transmesa de generació en generació, una part del 
vostre ADN i de ben segur que només vosaltres podeu saber què 
significa.
 
La resta de persones que us acompanyem o ho mirem des de fora 
ens preguntem: “Què deu tenir la Soledat que cada any aconse-
gueix congregar tantes persones per acompanyar a la Verge?”
La resposta segurament és fàcil, però alhora difícil de fer-la con-
vergir en un mateix espai i temps. Aquesta resposta és: passió, 
devoció, sentiment, tradició i família.
L’orgull que es veu als ulls de les àvies fent els últims retocs a la 
mantellina de la filla perquè tot estigui al seu lloc, i alhora vigilant 
que no hi hagi cap taca a la vesta de la neta mentre juga amb al-
tres nenes a la Plaça del Rei abans de sortir, és allò que no es pot 
explicar, només es pot viure i sentir.
 
Convido a totes les àvies a seguir cuidant tots aquests detalls, a 
explicar a les netes a mode de conte, com només les àvies saben 
fer, les seves vivències i passió entorn de la Verge de la Soledat. I a 
seguir animant les filles a agafar el relleu de la devoció i el treball 
per a la Congregació
 
Només així aconseguirem mantenir vivia la llum que cada Dissab-
te Sant es genera als carrers de la Part Alta de Tarragona al voltant 
de la Verge de la Soledat..

Francesc Seritjol Marimon
President de l’Agrupació d’Associacions

de la Setmana Santa de Tarragona
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Estimades congregantes, un any més em dirigeixo amb molt 
d’afecte a totes vosaltres i també als benvolguts voluntaris; por-
tants del pas de la Mare de Déu de la Soledat i als membres de 
la banda. Amb aquestes paraules que us dirigeixo, vull referir-me 
també a les congregantes que ens ajuden com a arrengladores i 
com no podria ser de cap altra manera a les meravelloses aspi-
rants que són el futur de la nostra Congregació.

Primer, desitjo que siguem molts els que puguem rebre aquest 
opuscle amb salut i amb la companyia de les nostres famílies.

Potser de nou, ens quedem sense alguna de les celebracions que 
tenim previstes o algunes hagin de ser més íntimes per haver-ho 
de celebrar en un grup reduït o més privat. 

Però el meu gran desig és que puguem honorar a la Mare de Déu 
i al Sant Crist, i compartir la processó del Sant Enterrament amb 
les altres Congregacions, Gremis i Germandats i que cadascuna 
d’elles puguin celebrar els diferents actes que tenen previstos.

Prego perquè el Dissabte Sant surti la processó de la Mare de Déu 
de la Soledat, ja que per una circumstància o altra seria el cinquè 
any sense poder-la celebrar.

Us encoratjo a què mantinguem vius els anhels cristians i que vi-
vim amb fe, amor i esperança tots els oficis i actes que es celebrin 
aquests dies sants ja que ens ajuden a rememorar el misteri de la 
nostra redempció.

Desitjo amb tota la meva estimació que pugueu gaudir d’una 
bona Setmana Santa i també d’una feliç Pasqua de Resurrecció 
malgrat les restriccions que haguem de patir.

 
María Dolores Nolla Tapias

Priora de la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat
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Memòria anual
M. Antònia Blanco Segura

Secretària de la Congregació
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L’any 2021 va ser el segon any consecutiu en què la Setmana Santa va ser diferent dels altres 
anys. Adaptada a les mesures i restriccions vigents per a la contenció de la COVID-19 i com bé 
va expressar el President de l’Agrupació de Setmana Santa de Tarragona quan es referia a aquest 
any: “Va ser dur, però s’havia de ser responsable. Les persones estan per davant de qualsevol 
tradició” i va obrir les portes a l’esperança dient: “Serà millor que l’any passat, però no ens 
trobarem amb el bullici dels carrers ni mirant el cel per si plou. El més important és que, quan 
hi tornem, ho fem tot”

El 17 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 acte tan piadós. 

El dies 29, 30 i 31 de març, Dilluns, Dimarts i Dimecres Sant, a l’església de Santa Maria de 
Natzaret es va celebrar un Tridu honorant al Sant Crist i a la Mare de Déu de la Soledat resant 
posteriorment una pregària d’honor. En finalitzar cadascun d’aquests dies i per concloure l’acte 
es va entonar la “Salve” a la Mare de Déu de la Soledat. 

A totes les celebracions religioses que es van dur a terme, vam complir amb les limitacions 
d’aforament, l’ús de mascareta, la separació entre persones així com amb les mesures d’higiene.

Aquest any que no hi va haver processons pels carrers de Tarragona, l’Agrupació d’Associacions 
de Setmana Santa de Tarragona, va organitzar que en algunes façanes de la ciutat es pengessin 
lones amb imatges dels passos de cada Congregació, Germandat o Gremi. 

Hi va haver un gran esforç per part de tots per continuar amb la tradició i omplir els carrers i 
els aparadors de la ciutat amb motius de la Setmana Santa. Segons el president de l’Agrupació 
d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, el Sr. Francesc Seritjol, la incitativa va ser molt 
positiva perquè va donar visibilitat als comerços, molt colpejats per la crisi sanitària i perquè 
va permetre obrir encara més els actes religiosos a la ciutat i va subratllar que: “totes aquestes 
activitats han vingut per a quedar-se”.

La nostra Congregació, va exposar la lona al Col·legi d’Enginyers Industrials, amb una foto-
grafia del Sr. Albert Nel·lo amb la imatge de la Mare de Déu de la Soledat, on cada any tenim 
exposat el pas. Aquest any a causa de la pandèmia i que els portants no poden posar-se sota el 
passos no el van poder pujar per lluir-lo a la seu col·legial. El pas de la Mare de Déu de la Soledat 
el vam exposar a la nostra seu, l’Església de Natzaret situada a la Plaça del Rei.

Al Col·legi d’Enginyers Industrials, comptant amb la generositat del Sr. Fernando Torres, pre-
sident, i la del Sr. Lluís Maestre, president de l’Associació, vam exposar-hi motius al·legòrics de 
la nostra Congregació i material propi de la Setmana Santa. També vam posar-hi el codi QR, 
que en escanejar-lo es podia veure la història actualitzada de la Congregació de la Mare de Déu 
de la Soledat.

Molts balcons de la ciutat lluïen domassos amb la imatge de la Soledat als seus balcons, d’al-
tres congregacions hi tenien els seus escuts, fet que concentrava l’essència de la Setmana Santa 
tarragonina. 
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L’ASST es va posar en contacte amb la via T, que agrupa els comerços de la ciutat, per a exposar 
als aparadors de les seves botigues diferents estris de cadascuna de les confraries per a mantenir 
l’esperit dels actes i animar al comerç. A aquesta proposta s’hi van adherir seixanta botigues 
associades que van decorar els seus aparadors amb misteris en miniatura, vestes, instruments, 
tambors, opuscles, imatges.... etc. 

Els comerços que van dedicar els seus aparadors a la Congregació de la Mare de Déu de la 
Soledat van ser: D’NAS, al carrer Prat de la Riba; IMAGINA’T, al carrer Reding; FARMACIA 
FERMIN SANZ, a la Rambla Nova; JOANA, al carrer Maria Cristina i MADONNA, a la 
Plaça Ponent.

Agraïm amb escreix als propietaris d’aquests establiments per adherir-se a aquesta campanya i 
dedicar-la a la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat. L’esforç ha valgut la pena.

Al Mercat de Tarragona, on s’hi va dur a terme una exposició de totes les entitats de la Setmana 
Santa de Tarragona, hi vam exposar dos maniquins amb les vestes de congreganta i d’aspirant 
de la Soledat.
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Es van mantenir viacrucis presencials que es van fer a 
l’interior de les esglésies, però amb restriccions d’afora-
ment i amb l’adaptació d’elements segons la normativa 
del PROCICAT.

El dia 24 de març a la Plaça del Rei, la Priora, la Sra. 
Nolla, va ser entrevistada pels mitjans de comunicació 
per tal de que donés la seva opinió i oferís el seu tes-
timoni sobre la Congregació de la Mare de Déu de la 
Soledat.

L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarra-
gona va presentar conjuntament el cartell i l’opuscle 
de l’Agrupació de manera virtual, amb petites càpsules 
amb un avançament de l’opuscle de cada confraria, en-
tre les quals hi som nosaltres. 

També s’han pogut organitzar presentacions d’opuscles 
i altres actes telemàticament, que ens han allunyat dels 
espais públics a causa de les mesures i restriccions mar-
cades per a la contenció de la COVID-19.

La Junta de la Congregació de la Soledat s’ha reunit 
diverses vegades durant l’any en sessió de treball, sem-
pre que la pandèmia ens ha deixat. També s’han trobat 
en diferents ocasions els membres que formen la Co-
missió Mixta de la Congregació de la Puríssima Sang, 
composta pel Mn. Josep Queraltó, les representants de 
la Junta de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat, 
les Sres. Nolla, Gabriel, Potau, Brunet i De Lamoga; 
i els representants de la Junta de la Reial i Venerable 
Congregació de Sang, els Srs. Potau, Pintado, Ciurana i 
Pérez de Mendiguren, per tractar tots els temes comuns 
que afecten les dues congregacions.

Com cada any, les senyores Dolors Fontana i Joana Carrasco que formen part de la Junta Di-
rectiva, han assistit telemàticament a les reunions mensuals que convoca l’Agrupació d’Associ-
acions de Setmana Santa.

El dijous 25 de març va tenir lloc a la parròquia de la Santíssima Trinitat la missa i l’oferiment 
del ciri pasqual, que va anar a càrrec de les dues congregacions sota l’advocació de la Puríssima 
Sang. La Priora de la Soledat, la Sra. M. Dolores Nolla i el sotsprefecte de la Sang, el Sr. Rafel 
Pintado van ser els encarregats d’entregar-lo a Mn. Jaume Gené Nolla, rector de la parròquia 
de la Santíssima Trinitat.
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Posteriorment, les Sres. Nolla, Fontana, Gabriel, Mar-
qués i Blanco van assistir a la mateixa església al viacrucis 
organitzat per la Germandat del Sant Crist dels Gitanos.

El 28 de març, Diumenge de Rams, la priora i diferents 
membres de la Junta participàrem a la solemne bene-
dicció de palmes i rams que va tenir lloc a l’interior de 
la Catedral i va ser oficiada per l’Excm. i Rvdm. Dr. 
Juan  Planellas i Barnosell, arquebisbe de Tarragona, 
metropolità i primat, i pel Capítol de la Catedral. Es 
va celebrar la solemne missa pontifical a l’altar major, 
amb la lectura de l’Evangeli de la Passió de Jesús segons 
Sant Marc, narrant des del Sant Sopar de Jesús amb els 
apòstols fins a la seva mort a la creu. 

El Sr. Arquebisbe va destacar el costat positiu del dia de 
Rams: “Malgrat la pandèmia és un dia de festa. Fa una 
setmana vam estrenar la primavera i ens acompanyeu 
moltes famílies malgrat les limitacions i malgrat que no 
podem fer processons”

El Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i de Sant Isidre i la Societat 
Marítima i Protectora del Gremi de Marejants, van ser els encar-
regats d’entregar conjuntament el ciri pasqual durant l’ofertori 
de la missa en nom de l’Agrupació d’Associacions de Setmana 
Santa, ja que totes dues Congregacions celebraren els 700 anys 
de la seva creació, l’any 1321, en el moment de l’arribada de la 
relíquia del Sant Braç de Santa Tecla procedent d’Antioquia a 
l’Orient, l’Armènia actual. Felicitem aquestes dues Confraries 
per aquesta commemoració.

Al migdia, va tenir lloc a la capçalera del Circ Romà el pregó de 
Setmana Santa, que va anar a càrrec del Dr. Jordi Sentís Mas-

llorens, prestigiós ginecòleg tarragoní. Acte que va ser presidit pel Sr. Arquebisbe, el Dr. Joan 
Planellas i l’Alcalde de Tarragona, el Sr. Pau Ricomà. En representació de la Congregació de la 
Soledat hi era la Vicepriora, la Sra. Dolors Fontana. 

El president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, el Sr. Francesc Se-
ritjol va explicar que es va voler fer un reconeixement a un dels sectors que ha estat essencial 
durant l’any de la pandèmia. 

El Dr. Sentís al discurs, va parlar primer amb una certa nostàlgia cap al passat amb les ganes de 
tornar a desfilar de nou pels carrers de la nostra ciutat, i va destacar també el paper essencial dels 
professionals sanitaris durant la pandèmia. Va tenir un record per a les víctimes de la Covid, ja 
que algunes d’aquestes persones formaven part del col·lectiu de la Setmana Santa.
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Va establir un paral·lelisme entre la Setmana Santa de 
Tarragona i la cultura popular de la ciutat relacionant el pa-
per de les persones que participen a la processó ja que moltes 
vegades són les mateixes que pertanyen a colles castelleres o 
que duen elements del Seguici Popular que desfila per Sant 
Magi i Santa Tecla a la nostra ciutat.

Va ser molt emotiu quan va explicar: “Quan penso en la 
Setmana Santa em venen molts records, ja que de petit sortia 
amb els aspirants de la Congregació de la Puríssima Sang”. 
Va recordar que el seu pare, també ginecòleg molt estimat 
per tothom, va ser abanderat, i el van acompanyar com a 
cordonistes ell mateix i el seu germà. També s’enorgullí que 
les seves filles desfilin amb la Congregació de la Mare de 
Déu de la Soledat des que eren ben petites, amb la mateixa 
il·lusió que ho feia ell i també va dir que recentment aquestes 
el van acompanyar a portar la bandera dels aspirants de la 
Congregació de la Puríssima Sang. Un altre dels moments 
més sentits va ser quan va dir que va tenir l’honor de portar 
el Sant Crist de la Sang al viacrucis de les sis del matí de 
Divendres sant.

Amb emoció va recordar el silenci tan característic del Di-
vendres Sant pels carrers de la Part Alta de la ciutat només 
interromput pel so dels tambors quan desfilen en processó.

Aquest mateix Diumenge de Rams, les senyores M. Dolo-
res Nolla, Dolors Fontana. Montse Gabriel, Teresa Potau, 
Joana Carrasco i M. Antònia Blanco, que pertanyen a la 

Junta Directiva, van participar al viacrucis a l’interior de la Catedral, organitzat per la Reial 
i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, amb els assistents 
drets als bancs i sense poder seguir la figura del Sant Crist en el seu recorregut, realitzant les 
estacions de penitència sense moure’s del lloc on estaven a la nau central. El Sr. Pintado va 
demanar a la Priora de la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat que l’acompanyés 
a la presidència de l’acte i junts van anar a rebre el Sant Crist a l’entrada de la seu metro-
politana.

El 29 de març, Dilluns Sant, La Priora, la Sra. M. Dolores Nolla va ser present a la missa crismal 
celebrada al marc de la Catedral, presidida per l’Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas i Barnosell, 
arquebisbe de Tarragona i organitzada pel Capítol de la Catedral. 

L’1 d’abril, Dijous Sant, es va celebrar a l’església de Natzaret el solemne ofici del Sant Sopar 
del Senyor en què es recorda la institució de l’Eucaristia. Hi van participar representants de les 
juntes de totes dues congregacions de La Sang. El Mossèn Antoni Pérez de Mendiguren celebrà 
la santa missa.
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Dijous Sant, funció litúrgica que pretén rememorar les paraules que Jesús va pronunciar a la 
creu davant de la seva agonia.

A continuació es trasllada processionalment el Santíssim Sagrament fins al Monument cantant 
el “Pange Lingua”. Posteriorment, els Armats de la Sang van fer torns de guàrdia d’honor.

El 2 d’abril, Divendres Sant, es va celebrar a l’església de Natzaret la solemne acció litúrgica 
pròpia del Divendres Sant, que consisteix en el cant de la passió i l’oració solemne de l’església, 
l’adoració de la creu i la comunió. Hi van ser presents la priora i membres de la Junta Directiva 
de la Soledat. Va oficiar la cerimònia el mossèn Antoni Pérez de Mendiguren.

A migdia, a l’església de Sant Magí del Portal del Carro de Tarragona, organitzat per l’Associ-
ació La Salle, es va dur a terme el Sermó de les Set Paraules, una funció litúrgica que pretén 
rememorar les  paraules que Jesús va pronunciar durant la seva agonia abans de morir. Diferents 
persones van analitzar cadascuna de les paraules que Nostre Senyor va pronunciar. En represen-
tació 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 va impartir la Quarta Paraula la Sra. M. Antònia 
Blanco Segura, Secretària de l’Entitat: “Deus meus Deus Meus ut quid dereliquisti me” (Mateu, 
27,45-46 i Marc, 15,34). “Déu meu, Déu meu per què m’has abandonat.”

Aquest mateix dia de Divendres Sant a les 19 h, es va celebrar un viacrucis processional orga-
nitzat per la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.

El Sant Crist de la Sang va pujar a primera hora de la tarda només acompanyat per un petit 
nombre de congregants abillats amb la vesta reglamentària. Una vegada a la Catedral, dos ar-
mats van fer guàrdia al seu costat fins a l’arribada dels assistents al viacrucis.

Dissabte Sant, dia 3 d’abril a les 10 del matí les senyores de la Junta Directiva ens vam dirigir a 
la Catedral per assistir a la funció religiosa que va començar amb la Corona Dolorosa de la Mare 
de Déu de la Soledat per acompanyar a Maria en la seva soledat.

Allí ja hi eren la Priora de la Congregació, la Sra. M. Dolores Nolla i el President, Mn. Josep 
Queraltó.

Vam comptar amb l’important presència de l’Excm. i Rvds. Joan Panellas i Barnosell, arquebis-
be de Tarragona que va presidir l’acte. També hi era present Monsenyor Miquel Barbarà Anglés, 
president honorari de la nostra Congregació.

La funció religiosa va començar amb la corona dolorosa. La predicació va anar a càrrec del Pare 
Pere Cardona Bueno, caputxí (o.f.m.c.) i Delegat diocesà de Vida Consagrada de l’Arquebisbat 
de Tarragona.

Ens van acompanyar el sotsprefecte de la Reial i Venerable Congregació de la Sang, el Sr. Rafel 
Pintado, acompanyat dels Srs. Manuel Allué, Josep Ciurana, Ramón Mullerat, Daniel Pallejà i 
Ferran Vilalta.

M. Antònia Blanco Segura
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Per part de l’Agrupació de Setmana Santa, hi 
era present el Sr. Francesc Seritjol, president 
de l’Agrupació d’Associacions de Setmana 
Santa de Tarragona, acompanyat del Vice-
president Sr. Josep Ramon Tules.

Hem d’agrair profundament que el Sr. Jordi 
Guàrdia Romeu dirigís els cants en la Cate-
dral, i que accedís de seguida a la nostra sol-
licitud d’ajuda quan li vam demanar.

Al final de l’acte es va desfilar fins a la imatge 
de la Mare de Déu que era a l’altar i posteri-
orment, per a concloure la cerimònia, es va 
cantar la “Salve Regina”. 

Cal destacar el paper de les nostres arren-
gleradores que van assistir vestides de carrer 
amb roba negra i les habituals vares de co-
mandament. Van ser les Sres. Sònia Àlvarez, 
Carmen Méndez, Neus Molina, Alexandra 
Rión. i Anna Tarragó. Com sempre perso-
nes incondicionals que ajuden en tots els 
moments que la Congregació ho necessita.

Una menció especial per als portants del pas 
i pel seu cap, el Sr. Gabriel Molina per la 
seva incondicional ajuda vers la Congrega-
ció de la Soledat en tot el que vam necessi-
tar, així com en pujar i baixar a coll l’antiga 
imatge de la Mare de Déu des de Natzaret 
fins a la Catedral per tal que fos present a 
l’acte de celebració de la Corona Dolorosa.

Aquest any no vam guarnir el pas però sí 
l’altar on era la Soledat, una filigrana de 
roses als peus de la Mare de Déu de la Sole-
dat. Aquest ornament floral va ser efectuat 
com sempre per la Sra. Madga Bernaús i el 
Sr. Antoni García. Els fidels que eren a la 
Catedral van destacar la finor de les flors 
i el seu disseny ornamental i van dedicar 
elogioses frases a la composició floral efec-
tuada.

M. Antònia Blanco Segura
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Hem de donar les gràcies al Sr. Carles Mallol, 
autor de la fotografia de la portada de la revista. 
Representa una instantània de l’escut que porta 
al capdavant el pas la Mare de Déu de la Soledat.

Un agraïment molt especial a la sempre desinte-
ressada col·laboració dels magnífics fotògrafs: la 
Sra. Glòria Domènec, el Sr. Arnau García, el Sr. 
Carles Mallol, el Sr. Albert Nel·lo, el Sr. Daniel 
Pallejà, el Sr. Marc Torija, així com el Sr. Josep 
Ferré (Fervi), que aporten assíduament esplèndi-
des fotografies que il·lustren el nostre opuscle.

Felicitem des d’aquestes ratlles al Gremi de Page-
sos de Sant Llorenç i Sant Isidre i en especial al seu 
President Sr. Raül Font, ja que els va ser concedida 
la Medalla de la Ciutat atorgada per la corporació 
municipal en reconeixement a la seva trajectòria 
de més de 700 anys en defensa de la pagesia, el 
patrimoni cultural i el manteniment de les tradi-
cions. Aquest acte es va celebrar el divendres 14 de 
maig a les 19h i va ser presidit per l’Alcalde de la 
ciutat, l’Il·lm. Sr. Pau Ricomà Vallhonrat. 

El dia 16 de maig la Priora, la Sra M. Dolores 
Nolla i la Vicepriora, la Sra Dolors Fontana ate-
nent la invitació del Sr Raúl Sanchez, Hermano 
Mayor Presidente de la Cofradía del Cristo del 
Buen Amor y Ntra. Sra de la Amargura con San 
Juan Evangelista, van assistir a la Santa Missa or-
ganitzada per commemorar el XXVIII aniversari 
fundacional d’aquesta Confraria, a l’església de 
Sant Nicolàs de Bari.

Dilluns 17 de maig, les Sres. M. Dolores Nolla, 
Dolors Fontana, Joana Carrasco i M. Antònia 
Blanco van assistir a la missa solemne que es va ce-
lebrar a la Catedral i que commemorava l’arribada 
de la relíquia de Santa Tecla a la ciutat de Tarrago-
na l’any 1321. El repicar de campanes va incloure 
els tocs de Classes, d’Anada Pontifical i de Pontifi-
cal. La relíquia va arribar a Tarragona des d’Armè-
nia fa 700 anys i va comptar amb la presència del 
rei Jaume II i del seu fill. La missa va ser celebrada 
per Monsenyor Joan Planellas i Barnosell.
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El dia 6 de juny es va celebrar la festivitat del Corpus 
Christi a la Catedral, on també l’arquebisbe Monse-
nyor Joan Planellas i Barnosell va celebrar la missa 
solemne a la qual hi van assistir molts feligresos i nens 
de comunió. La celebració encara es va veure limitada 
i no es va celebrar la tradicional processó pels carrers 
de la ciutat. 

La Sra. Dolors Fontana, en representació de la Con-
gregació de la Soledat va ser l’encarregada de portar el 
Pali, on s’hi exposa la santa custòdia. Hi van assistir el 
President, Mn. Josep Queraltó i la Priora, la Sra. M. Do-
lores Nolla, acompanyada de les Sres. Montse Gabriel, 
Montse Domènech, Helena de Lamoga, Ana Bozalongo 
i Ruth Marqués.

El dia 16 de juliol, el comandant naval Sr. Lorenzo 
Machado Alique, ens va convidar a la celebració de 
la festivitat de la Mare de Déu del Carme.

El dia 23 de setembre les Sres. M. Dolores Nolla, 
Dolors Fontana i Monte Domingo van assistir al 
solemne ofici que es va celebrar a la Catedral amb 
motiu de la festa de la Santa Tecla.
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El 2 d’octubre les dues congregacions de la casa de Natzaret vam celebrar la Diada de La Sang 
2021, després que l’any 2020 no es pogués celebrar a causa de la pandèmia. 

A les 12h es va oficiar la Santa Missa, presidida i celebrada pel prefecte-president de la dues 
Congregacions que conformen La Sang, Mn. Josep Queraltó Serrano.

En finalitzar la missa, es va iniciar l’acte institucional de lliurament de guardons.

Per part de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat a la Sra. María Josefa 
Prat López, Vda. de Salamero, congreganta número 1 a qui, la priora, Sra. María Dolores Nolla, 
li va dedicar aquestes sentides paraules:

“Bon dia a tothom.

Voldria agrair a tots vostès la seva presència per acompanyar-nos en aquest acte de la festa anual 
de La Sang, organitzades per les dues Congregacions que la integren.

La Junta Directiva de la Mare de Déu de la Soledat aprovà el reconeixement que a continuació 
farem en aquest dia tan entranyable a la Sra. Maria Josefa Prat López, congreganta número u 
de la nostra Congregació.

Pepa, permíteme continuar como siempre hemos hablado entre nosotras, tu relación con la 
Congregación es tan extensa como tu propia vida, si bien parte de ella has vivido en Barcelona.

Tu padre, Antonio Prat Ferrando, congregante de La Sang y durante muchos años Sotsprefecto 
de dicha Junta Directiva, junto con tu madre Josefa López Cascante que fue una de nuestras 
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más apreciadas congregantes, iniciaron esta extraordinaria y maravillosa saga familiar contigo, 
tus hermanos, vuestros hijos, nietos y biznietos y gran parte de sus consortes, compartiendo la 
devoción i el amor al Santo Cristo de La Sang y a la Santísima Virgen de la Soledad. 

Gracías por estar siempre ahí.”

A continuació i per expressar-li el nostre reconeixement, li vam fer entrega d’una insígnia d’ar-
gent record d’aquest dia tan important per la nostra història.

En acabar i per concloure l’acte institucional de lliurament de guardons va actuar el Cor In 
Crescendo, el qual darrerament acompanya el Sant Crist durant la processó del Sant Enterra-
ment, qui va oferir un petit concert a tots els assistents.

El dia 17 d’octubre ens va deixar per anar a la Casa del Pare el portant del nostre pas, el Sr. Ri-
cardo Corbacho Castaño. Que la Mare de Déu de la Soledat a qui va acompanyar durant tants 
anys i a qui va estimar sempre el tingui al seu costat. 

El 9 de novembre passat vam celebrar a l’església de Natzaret, conjuntament amb la Congre-
gació de La Sang, la missa anual de difunts en sufragi de tots els congregants i congregantes 
traspassats. Que Déu els hi doni el repòs etern. Hi van assistir familiars dels difunts i les juntes 
directives i congregants de totes dues congregacions. Va oficiar a missa el Mn. Josep Queraltó, 
prefecte i president de les dues congregacions, juntament amb el Prior de la Reial i Venerable 
Congregació de la Sang, el Mn. Antoni Pérez de Mendiguren. 
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Diumenge 21 de novembre es va celebrar la cloenda dels actes en commemoració dels 475 
anys de creació de la Reial i Venerable Congregació de la Sang de Nostre Senyor Jesucrist. A les 
10.30h del matí en processó, el Sant Crist de la Sang es va dirigir cap a la Catedral per a celebrar 
la Santa Missa presidida pel Sr. Arquebisbe Monsenyor Joan Planellas i Barnosell i l’Abat de Po-
blet, Fra. Octavi Vilà Mayo. El Sant Crist anava acompanyat d’un esquadró d’armats, la banda 
del pas dels Assots, el Mn. Josep Queraltó Serrano, Prefecte i President de la Sang; el sotsprefec-
te, el Sr. Rafel Pintado Simó; la Priora de la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat, la Sra. 
M. Dolores Nolla Tapias; i el President de l’AASST, el Sr. Francesc Seritjol Marimon. Darrere 
una representació de les juntes de les dues Congregacions de La Sang.

El Sant Crist de La Sang es va traslladar processionalment de l’església de Natzaret a la Catedral 
després que els armats li fessin un acatament en senyal de respecte. La santa imatge va presidir 
la Missa de Crist Rei.
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Del 26 de novembre al 18 de desembre de 2021 es va dur a terme una campanya de recollida 
d’aliments i productes d’higiene personal destinats a les necessitats de Càritas, destinades espe-
cialment a la parròquia de la Santíssima Trinitat.

El 10 de desembre va tenir lloc a l’església de Natzaret el concert del Cor Jove de l’Schola Canto-
rum dels Amics de la Catedral . La directora va ser la Sra. Anna Mateu Morelló, a qui aplaudim  
ja que va ser una vetllada esplèndida.

El dia 15 de desembre, també a l’església de Natzaret, vam gaudir del concert de Nadal ofert pels 
alumnes de l’Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler. Aquest acte va ser organitzat per 
l’AMTP, la Congregació de la Sang amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Va ser 
un concert magnífic i des d’aquí felicitem a la seva directora la Sr. Roser Olivé.
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Volem tenir un record per a les famílies de totes les congregantes tan estimades que han mort 
aquest darrer any. Desitgem que hagin trobat en els braços de la benaurada Mare de Déu de la 
Soledat el repòs etern i demanem una pregària per a totes perquè les encomanin a la misericòr-
dia del Senyor. Com Jesús diu: “Jo soc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, 
viurà” (Jn 11,25). En pau reposin. 

Volem tenir un record pel Sr. Tomàs Palau Pedrol, que va morir el passat mes de juliol. Membre 
de soca-rel de la junta directiva del Gremi de Marejants, era una persona amb gran carisma, 
afable i fidel. Li teníem una gran estima. Reposi en pau.

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 econò-
micament i a pesar de patir encara la crisi, continuen donant-nos suport. Gràcies a aquest esforç 
fan possible que aquesta publicació es dugui a terme. 

Un apartat d’agraïment especial és per la nostra traductora, la Sra. Arantxa Tévar Beunza, que 
aquest any per motius laborals ens deixa. Ha estat sempre disposada a ajudar-nos en la correcció 
dels textos de l’opuscle. Moltes gràcies per la teva inestimable col·laboració. 

Aquest any comptarem per a desenvolupar aquesta tasca amb l’ajuda de la Sra. Mèlia Sentís 
Masllorens, a qui donem la benvinguda en aquesta feina, encara que ja ens coneix perquè és 
congregant de la Soledat des de que era ben petita. Gràcies, Mèlia.

Enguany a la Congregació tenim dues efemèrides importants: la primera, la creació de la Secció 
d’Aspirants de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat fa 60 anys; la segona, 
la celebració que fa 30 anys que el pas de la Soledat és portat a espatlles.

Com sempre, la Junta Directiva està a disposició de tots els membres de la Congregació que ho 
desitgin per a qualsevol pregunta o dubte que tinguin, així com per a problemes que puguin 
sorgir. També us recordem que els canvis personals que realitzeu els comuniqueu a la Congre-
gació per actualitzar les vostres dades.

Aquest any hem tingut 5 altes, entre congregantes i aspirants, i 9 baixes per defunció. Som un 
total de 1045 congregantes.

A punt de concloure aquesta memòria, només em queda desitjar-vos una bona Pasqua a tothom 
i encoratjar-vos a participar a tots els actes que se celebrin a les parròquies i a la Catedral de 
Tarragona.

Volem demanar a totes les congregantes i al públic en general que si tenen fotografies antigues 
de la Congregació de la Soledat agrairíem molt que ens les fessin arribar al nostre correu elec-
trònic: arxiussoledat@gmail.com i tarragonasoledad@gmail.com per a completar el nostre blog 
i disposar també de la història amb imatges.

Moltes gràcies.
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“Déu meu, Déu meu PER QUÈ M’HAS ABANDONAT?” 

Quarta paraula del Sermó de les set paraules. 
Funció litúrgica organitzada per l’Associació La Salle de 
Tarragona.
Església de Sant Magí

Benvolguts,

Començaré la intervenció donant les gràcies a l’Associació 
la Salle, a la qual voldria agrair la confiança rebuda per ex-
posar aquesta paraula sobre la mort de Jesús. Sabeu de la 
meva estima envers vosaltres i el vincle que ens uneix com 
a membres de confraries de la Setmana Santa tarragonina.

Des de ja fa dies, estic removent dins meu per trobar unes paraules que m’ajudin a expressar 
els meus sentiments i així fer-vos-els arribar amb el do de la paraula. Aquesta meditació m’ha 
fet adonar de la importància de reflexionar en aquests temps en què vivim tan de pressa, sense 
parar-nos a pensar què significa per a tots els cristians la mort de Nostre Senyor.

La quarta de les paraules que Jesús digué al Gòlgota quan l’estaven crucificant, segons l’evangeli 
de sant Mateu 27,45-46:

—“Elí, Elí, lamma sabactháni / Déu meu, Déu meu per què m’has abandonat?” 

Paraules plenes de misteri, dramàtiques i esfereïdores. Poques expressions com aquestes sonen 
tan punyents i tan crues.

Patiment, tortura, injustícia, soledat, humiliació d’una víctima innocent. No pot cridar perquè 
ja no té forces. Resta l’home sol enfrontat al no-res, ja que no hi ha ningú que pugui alleugerir 
el seu dolor.

Les mans i els peus li han foradat. El rostre de Jesús ple de suor i sang, desfigurat, l’han es-
copit. Pateix una terrible agonia. Té un moment d’abatiment, desconsol i por. Assumeix així 
l’abandó, Jesús implora misericòrdia al Pare. El crit d’angoixa i desesperació es converteix en 
súplica.

Vora la creu hi havia la seva mare, Maria Magdalena i la germana de la seva mare, muller de 
Cleofàs. Jesús veié la seva mare i Joan, el deixeble que ell tan estimava, i digué a la mare: “Dona, 
aquí tens el teu fill”; després digué al deixeble: “Aquí tens la teva mare.” Després d’això, Jesús, 
sabent que tot s’havia realitzat, va dir: “Tinc set.” A prop hi havia un gerro ple de vinagre. Van 
posar una esponja xopa d’aquell vinagre al capdamunt d’un manat d’hisop i li acostaren als 
llavis. Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir: “Tot s’ha complert.” Llavors inclinà el cap i va 
lliurar l’esperit. (Mt 27, 45-56).

Després de tres hores d’agonia, Jesús va expirar. 
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Va complir així el sacrifici manat pel Pare Etern i va acabar la missió que li havia encoma-
nant. S’acostava l’hora de passar al seu costat, però abans havia que patir el turment de la 
crucifixió.

S’enfosquí el cel, el vel del temple es va partir en dos i la terra tremolà, es van trencar les pedres i 
els sepulcres es van obrir. Tot era tenebra, els núvols s’esquinçaren i va caure una tromba d’aigua, 
llamps i trons. El primer pas per retrobar-se amb el Déu Pare. Jesús ens redimeix amb la seva 
preciosa sang.

El cristià resta commogut amb una compassió profunda i reverencial en veure com Jesús im-
plora el seu Pare. La mort de Jesús és el sacrifici de la Nova Aliança. Una prova d’amor per a 
tots nosaltres.

Com a vivència personal, explicaré que la meva àvia em va educar a resar el Divendres Sant just 
a les tres de la tarda: tres vegades el Crec en un Déu com a oració reverencial i de compassió 
evocant la mort del Senyor. Mai he oblidat de fer-ho.

Faig esment del Salm 51, conegut com el Salm de David: “Miserere mei, Deus: secundum 
magnam misericordiam tuam” (Tingues pietat de mi, oh Déu conforme a la teva misericòrdia).

Com a representant de la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat per comentar aquesta 
paraula, no em puc oblidar que al peu de la creu hi havia Maria en la seva augusta soledat, amb 
un gran desconsol davant la mort del seu estimat Fill envoltada de silenci. Aquesta mare que 
plora la seva mort amb infinit dolor i desesperança al límit de l’aflicció al peu de la creu. Ulls 
plens de llàgrimes! Maria veu morir el seu Fill estimat enmig de les tenebres. Dolça Mare, com 
puc apaivagar el teu dolor!

Segons Sant Joan: “És la Mare Dolorosa prop de la creu, tota plorosa, d’on el Fill penja clavat.” 
(Cf Jn. 19, 25-27)

Aquesta tragèdia es rememora any rere any i fins i tot els agnòstics reaccionen amb aquest luc-
tuós fet i s’aturen a pensar-hi.

Sant Agustí deia: “Oh, feliç culpa que ha merescut tan gran redemptor.”

Sant Joan, al seu evangeli (13,1), afirma: “En l’amor de Crist pels homes s’hi  transparenta 
l’amor del Pare per la humanitat. El fet que Jesús morís per nosaltres quan encara érem pecadors 
(Rm 5,8) ens permet valorar el molt d’amor que Déu ens té: Ell va entregar el seu propi Fill 
per a tots nosaltres i no el va plànyer, com no estarà disposat a donar-nos tot,  juntament amb 
el seu Fill (Rm 8,32).

A l’inici del relat de l’evangelista St. Joan diu: “Jesús sabia que havia arribat la seva hora, l’hora 
de passar d’aquest món al Pare. Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estima fins a 
l’extrem.” (Jn 13, 1)
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El Sant Pare deia l’any 2016: “El misteri que adorem durant la Setmana Santa és una història 
d’amor que no coneix obstacles. La Passió de Jesús dura fins al final del temps, perquè és una 
història de compartir els sentiments de tota la humanitat i sempre present en les vicissituds 
de la vida personal de cadascú de nosaltres. En poques paraules, el Tríduum Pasqual és el 
memorial d’un drama d’amor que ens dóna la certesa que mai serem abandonats en les proves 
de la vida.”

Quan a la nostra vida patim dificultats, quantes vegades hem dit: “Senyor, no m’abandonis” i 
a continuació de la nostra pregària: “Senyor meu, ajuda’m”. Quan sembla que tot està perdut i 
som en un carreró sense sortida, quan no hi ha cap mena de solució per als nostres problemes, 
hem de continuar lluitant i confiant en Déu. Qui confia en Déu mai se sentirà defraudat. Ell 
és el nostre consol i esperança. Portem la nostra pròpia creu, patim la nostra pròpia Passió, ens 
encomanem a tu, Pare misericordiós i omnipotent.

En aquest temps que estem vivint tan complicats per la pandèmia de la covid-19, quantes ve-
gades hem resat: “Déu meu, no m’abandonis, cuida’ns a tota la família, Senyor no ens deixis.” 
Tots hem patit per les persones que ens han deixat després de contagiar-se d’aquest virus que 
condiciona tant les nostres vides. Segur que Jesús era al seu costat agafant-los la mà, mentre ells 
patien l’agonia de la mort. És un consol tenir el Bon Déu al costat en l’hora de la mort!

Prego per les persones que han sofert violència immerescuda, abusiva i inquisidora, pels im-
migrants que busquen un futur millor, pels refugiats abandonats per tothom, pels marginats 
socials, pels malats de càncer, pels de la sida, pels de la pandèmia que patim, per la gent que 
està l’atur i que no té per menjar ni on dormir i que aixequen al cel un crit de desesperació, pels 
qui pateixen assetjament o pederàstia, pels qui viuen en països en guerra, pels qui pateixen el 
terrorisme, per la gent gran que sofreix solitud i viu la vellesa amb carències afectives i tants i 
tants altres... Senyor, on ets, ajuda’m. Què no ens falti la teva llum! Dona’ns la gràcia del Cel. 
Déu misericordiós, deslliura’ns del mal i perdona els nostres pecats. Escolta el crit de dolor dels 
homes i de les dones que creuen en Tu. En cada rostre d’aquestes persones veiem la imatge de 
Jesús. Déu, deslliura’ns de tot mal, perdona’ns i dona’ns la teva llum que ens il·lumina.

“Per això a tu clamo, Jahvé et dic: tu sol ets el meu refugi. Tu ets la meva porció en aquesta terra, 
la meva única felicitat”. Salm 142, 6.

Voldria recitar un poema del llibre de l’Aleix Freixas Torras amb el text adaptat per a aquesta 
paraula com una imploració a Jesús i com una oració a Ell:

Si em veus i te n’adones que no hi veig,
Mira’m
Si em veus i te n’adones que no hi sento,
Parla’m
Si em veus i te n’adones que no et puc tocar
Toca’m
Si em veus i te n’adones que em costa moure’m
Mou-me
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Si em veus i te n’adones que tremolo,
Abraça’m
Si em veus i te n’adones que ploro,
Deixa’m plorar
Però no em deixis mai de mirar-me, de parlar-me, d’escoltar-me, de tocar-me, de moure’m,
D’aixecar-me i d’abraçar-me.
I pel damunt de tot,
No deixis mai d’estimar-me.

Com deia el Pere Casaldàliga: “No compten els elogis que en morir li fes la història, el que 
compta són els que van plorar la seva mort.”

Per acabar, un passatge de l’oració sobre el text de Marcel Riera i Güell:

Sols demanem un salpicó escarlata
De vostres llagues sobre el cor de fang
i aquest esquitx, com un clavell escarlata,
serà guardó d’amor, Crist de la Sang

Senyor, compadeix-te de nosaltres, no ens abandonis. Senyor, contempla’ns amb benevolència i 
misericòrdia, que els teus braços oberts ens acullin i en perdonin. Tu, que vas donar la vida per 
nosaltres i vas patir l’escarni de la mort. No volem separar-nos de tu, que ets tot bondat. Beneït 
per sempre sigui el teu nom. 

Moltes gràcies.

Divendres Sant, 2 d’abril de 2021

M. Antònia Blanco Segura
Secretària de la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat

M. Antònia Blanco Segura
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PORTANTS: ALFREDO GONZÁLEZ, EDGAR SÁNCHEZ, FEDE ROSILLO, JAUME PI-
JOAN, JAVI PUEYO, JOAN SALVADOR “JANOT”, JOAN SERRA, JORDI OLIVE, JOSEP 
FERRÉ, MIGUEL ÁNGEL ALABART, PILI GÁZQUEZ, VICENÇ ROIG, ALBERT HER-
NÁNDEZ, ALBERT S.S., ÀNGEL ALEXANDRE, ANTONI PONS, BORJA SASTRE, DA-
VID GARCIA, ENRIC ZAPATER, FAUSTI GARCIA, FRANCESC PRECIADO, J. ENRIC 
BRIA, JOAN FORTUNY, JORDI MALLAFRÉ, JORDI ROMEU, JORDI SALVADOR, JOR-
GE MARTÍNEZ “PITI”, JOSE ANTONIO CARRASCO, JOSEP ROVIROSA, LLUÍS MAL-
PARTIDA, LLUÍS RABASÓ, MANEL GARCIA, MAURICI PRECIADO, VICENÇ ALEXAN-
DRE, VICENÇ BASORA, GABRIEL MOLINA.

Portants i Banda DE LA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT



Soledat_47

BANDA: ARNAU GARCIA, ADRIÀ FERNÁNDEZ, ADRIÀ OLIVÉ, ÀFRICA SUMOY, 
ALEX CABRÉ, ANAN CASTELL, ARAN ESQUERRÉ, BIEL MOLINA, CARMEN JIMÉ-
NEZ, CRISTIAN MOLINA, DANIEL CONESA,  DAVID ESCARRÉ, DAVID OLIVENZA, 
EDUARD GARCIA, ELIA SUMOY, ELOI MIRALLES, IVÁN ACOSTA, JOLI ALABART, 
JORDI QUERALT, JUDITH GARCIA, LAURA MALLAFRÉ, MAGÍ PIJUAN, MANEL COR-
TÉS, MARC NEGUILLO, MARIA ROIG, ABRIL GONZÁLEZ, MARINA MOLINA, NEUS 
MOLINA, MARTA NADAL, MONTSE MALLAFRÉ, NAIARA SÁNCHEZ, ORIOL GAR-
CIA, RAMÓN BATISTA “MON”, TONI CORTÉS. Estandart de la Banda SARA CRUZ i CE-
LIA GIMÉNEZ.
Acompanyants de la banda: GEMMA ÁLVARO i CARMEN GIMÉNEZ.

La Banda i els Portants
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El cant inalterable de la Salve Regina 

Un dels moments íntims i més participats del culte a la Mare de Déu de la Soledat de Tarra-
gona, molt bonic i desconegut per a la majoria de la població, és el cant de la “Salve Regina” 
per part dels fidels al seu temple de Santa Maria de Natzaret a la plaça del Rei. S’acostuma a 
interpretar com a cloenda de diferents cerimònies i actes que s’hi desenvolupen. Els assistents 
es giren i miren cap a la imatge de la Soledat que va processionar entre el 1941 i el 1962, obra 
de l’imatger barceloní Josep Maria Camps i Arnau (1879-1968), i que avui resta en una de 
les capelles laterals dretes, entre l’altar major i el misteri de La Flagel·lació. Aleshores entonen 
la “Salve Regina” que ha pres més sentit en aquests dos terribles anys de sequera, absència i 
buidor de processons.

Lletra

Es tracta d’un cant molt probablement mil·lenari d’origen medieval en què els fidels s’adrecen 
a la Mare de Déu. Diu la lletra llatina, tal com s’interpreta encara a Natzaret avui:

«Salve, Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae; 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Iesum, benedictus fructus ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pia, 
O dulcis Virgo Maria. 

Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. 
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amén»

El text traduït a la llengua catalana s’expressa en els següents termes:

«Déu vos salve, Reina i Mare de misericòrdia, 
vida, dolçor i esperança nostra. Déu vos salve. 
A vós cridem els desterrats fills d’Eva; 
a vós sospirem, gemegant i plorant 
en aquesta vall de llàgrimes. 

Ara doncs, advocada nostra, 
eixos ulls vostres, tan misericordiosos, 
gireu-los envers nosaltres; 
i després d’aquest exili, 
mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre sant ventre. 
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Oh clementíssima, Oh pietosa, 
Oh dolça sempre Verge Maria! 
 
Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, 
perquè siguem dignes de les promeses de Nostre Senyor Jesucrist. Amén.»

Enmig dels fidels, escoltem aquest cant, mentre contemplem la imatge i n’arrenquem nous 
secrets i emocions profundes. No hi ha res més llunyà i alhora més íntimament proper, més 
perdut però també més posseït i arrecerat, que el record de passatges tan viscuts com aquest.

Partitura de la Salve Regina
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Orígens i atribucions

La “Salve Regina” és una de les quatre antífones o pregàries cantades dedicades a la Mare de Déu 
en la modalitat de cant gregorià. N’és la més popular. Es canta des de les primeres Vespres del 
Diumenge de la Santíssima Trinitat, passada la festivitat de la Pentecosta, fins a l’hora nona del 
dissabte previ a l’Advent. Antigament s’havia interpretat a l’ofici dedicat a la Mare de la Déu, és 
a dir, tots els dissabtes en què l’ofici diví no era protagonitzat per la memòria o festa d’un misteri 
de Jesucrist o per la festivitat d’algun sant o santa. S’executava com a antífona del Benedictus de 
Laudes i com a antífona del Magnificat de Vespres. Litúrgicament parlant se’n deia antífona de 
l’Evangeli pel seu contingut: pregàries extretes del text evangèlic. També es cantava al final d’una 
o diverses hores canòniques oficiades en un cor catedralici o conventual, i les persones obligades 
al res litúrgic podien o solien seguir el mateix costum en pregar durant l’ofici privat. A partir del 
decret Rubricarum Instructum, publicat pel papa Joan XXIII el 1960, es resa o canta una sola 
vegada: al final de l’hora de completes, l’última de l’ofici diví.

Com a peça de llarga tradició popular, no s’ha pogut determinar amb exactitud la seva autoria, 
tot i que hi ha diverses atribucions.1 N’analitzem les principals, seguint el fil cronològic en què 
s’haurien produït.

Entre els suposats autors trobem el gallec Pedro Martínez Exióniz, sant Pedro de Mezonzo (San-
taya de Curtis, 930-Santiago de Compostela, 1003), monjo benedictí, abat del cenobi de Sobrado 
i del d’Antealtares, així com bisbe de Santiago de Compostel·la.2 El segon monestir havia estat fun-
dat al segle IX pel rei Alfonso II d’Astúries amb dotze religiosos benedictins, per a què cuidessin i 
donessin culte a l’aleshores recentment aparegut sepulcre de l’apòstol Santiago. També atengueren 
els primers peregrins, en el que fou el germen del Camino de Santiago o Camí de Sant Jaume.

El principal avalador d’aquesta atribució fou de rang pontifici: el papa Benet XIV (1740-1758), 
qui assegurà recollir el que llegia als “Anals Benedictins” en relació a l’any 986: «Petrus Episcopus, 
cognomento de Moson, qui ante episcopatum monasterii Sancti Petri de ante Altaria in eaden Urbe 
(Compostella) abbas extiterat. Hic piam antiphonam de Beata Virgine, nempe Salve Regina, com-
puesi dicetur». Efectivament, la tradició i també alguns autors asseguren que Pedro de Mezonzo 
va compondre aquest himne inspirant-se en una imatge de Nostra Senyora de los Ojos Grandes, 
patrona de Lugo, durant la fugida del poble compostel·là després del saqueig de la ciutat pel cabdill 
musulmà i andalusí Almansor. En aquest sentit, la data de composició s’endarreriria a l’any 997.

Així doncs, si acceptem aquesta tesi, la “Salve Regina” hauria emprat el camí de Sant Jaume com 
a principal via de difusió, partint de l’epicentre gallec i servint-se d’aquesta nova autopista de 
civilització i de religiositat popular. 

1 Vegeu Henry, Hugh (1912), «Salve Regina», a The Catholic Encyclopedia, 13, New York, 
Robert Appleton Company, http://www.newadvent.org/cathen/13409a.htm [en línia, 
consultat el 12/2/2022]

2 Vegeu Navarro, S. (1948), «El autor de la Salve», a Estudios Marianos, 7: 425-442; Navarro, S. (1956), «La 

antífona ‘Salve Regina‘», a Ephemerides Mariologicae, 6: 45-77; García, Manuel Rubén (1988), «San Pedro 
de Mezonzo y la Salve Regina»,  Grial. Revista Galega da Cultura, 3, Vigo, Galaxia: 67-74
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Entre els candidats a l’autoria més ben posicionats també se situa l’alemany Hermann de 
Reichenau (Altshausen, 1013–Reichenau, 1054), conegut com a Hermann l’esguerrat o el co-
ix.3 Fou un monjo benedictí erudit que fou beatificat el 1863 pel papa Pius IX. Mentre compo-
nia la “Salve Regina” i escrivia el vers «gementes et flentes in hac lacrimarum valle» [gemegant 
i plorant en aquesta vall de llàgrimes], Hermann es referia també al patiment que li causava la 
seva pròpia condició física. Si no hagués estat per la cura dels monjos de l’abadia benedictina 
de Reichenau, Hermann no hauria sobreviscut a la seva incapacitació física. El papa Lleó IX 
(1049-1054) fou un avalador molt notable d’aquest personatge. Cronològicament, aquest per-
sonatge és lleugerament posterior a la tesi gallega, si bé coincideix l’assignació a l’orde benedictí. 
En aquesta hipòtesi, la penetració cap a terres hispanes hauria procedit del centre d’Europa. Així 
mateix, s’ha apuntat el monjo també benedictí sant Anselm de Lucca (Màntua, a la Llombardia 

3 Vegeu Cullen, Elaine (2002), «Hermann of Reichenau», a Schulman, Jana K. (ed.), The Rise 
of the Medieval World, 500-1300: A Biographical Dictionary, Westport (CT), Greenwood 
Publishing: 216-217; Schlager, Patricius (1910), «Hermann Contractus», a The Catholic 
Encyclopedia, 7, New York, Robert Appleton Company, https://www.newadvent.
org/cathen/07266a.htm [en línia, consultat el 12/2/2022]; Snyder, John L.  (2015), 
«Introduction», The Musica of Hermannus Contractus. Edited and translated by Leonard 
Ellinwood, Rochester, NY, University of Rochester Press.

Un dels suposats autors: Sant Pedro de Mezonzo, escultura 
de l’església del monestir de San Martín Pinario a Santiago 
de Compostela.

Representació d’Hermann de Reichenau al tresor de la cate-
dral de Reichenau-Mittelzell, Alemanya
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italiana, cap a 1036-1086).4 En aquest cas, l’extensió s’hauria produït en sentit est cap a oest. 
Tenim, doncs, una tripleta d’autors pertanyents als cenobis benedictins.

D’altra banda, la composició ha estat atribuïda al legat pontifici de la Primera Croada per con-
querir Jerusalem, Ademar de Montelh o Ademar de Puèi (?-1098), bisbe de la localitat occitana 
de Lo Puèi de Velai el 1077.5 Aquesta població és la capital del departament de l’Alt Loira, a la 
regió francesa d’Alvèrnia-Roine-Alps. Abans de la seva partida, cap a finals d’octubre de 1096, 
hauria compost la “Salve” com una cançó de guerra per a la Croada, en què demanava la inter-
cessió i el favor de la Reina del Cel. En aquest supòsit, l’empresa bèl·lica hauria contribuït a la 
difusió del cant que ens ocupa.

Finalment, trobem la hipòtesi de l’autoria de sant Bernat de Claravall (1090-1153),  fundador 
i primer abat de l’influent cenobi francès de Claravall des de 1115, i principal difusor de l’orde 
monàstic cistercenc, com a contraposició al benedictí, al qual acusava d’haver perdut l’austeritat 
i la pobresa com a signes distintius.6 Claravall està ubicat en el terme de Ville-sous-la-Ferté, al 
departament de l’Aube, a la regió de la Xampanya-Ardenes. Algunes veus asseguren que sant 
Bernat només és l’autor de la invocació final: «O clemens, o pia / o dulcis, Virgo Maria». En canvi, 
una llegenda relata que, mentre el sant actuava com a delegat apostòlic a Baviera la vigília de Na-
dal de 1146, entrà en la catedral de Speyer amb el cant processional d’aquesta antífona. Quan va 
pronunciar les paraules «O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria», s’agenollà tres vegades. Encara 
avui en aquesta seu la “Salve” és cantada diàriament en record d’aquest fet vinculat a sant Bernat. 
Per aquest mateix fet, la composició li seria anterior.

Difusió occidental

Amb independència de la seva autoria, en la difusió per tot el món occidental de la “Salve 
Regina” va tenir un paper molt destacat la influent abadia benedictina de la localitat de Cluny, 
situada al departament de Saona i Loira, a la regió de Borgonya-Franc Comtat, en el centre-est 
de França. Allí el seu ús està documentat cap al 1135, quan l’abat i beat Pere de Montboissier o 
Pere el Venerable  (Alvèrnia, cap a 1092-1094– Cluny, 1156)  va decretar que l’antífona fos can-
tada processionalment a certes festes. Fixem-nos de nou en la influència de l’orde de sant Benet. 

4 Vegeu Ott, Michael (1907),«St. Anselm of Lucca, the Younger», a The Catholic Encyclopedia, 
1, New York, Robert Appleton Company, http://www.newadvent.org/cathen/01550d.
htm [en línia, consultat el 12/2/2022]

5 Vegeu Brundage, James A. (1959), «Adhemar of Puy: The Bishop and His Critics», 
a Speculum, 34 (2): 201–212, https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.2307/2853164 [en 
línia, consultat el 12/2/2022]

6 Vegeu Aubé, Pierre (2003), Saint Bernard de Clairvaux, París, éd. Fayard; Cristiani, Léon 
(1977), St. Bernard of Clairvaux, 1090-1153, Boston, MA, St. Paul Editions; Durán, Rafael 
M. (1990), Iconografía española de San Bernardo, Poblet, Monestir; Gildas, Marie (1907), 
«St. Bernard of Clairvaux», a The Catholic Encyclopedia, 2. New York, Robert Appleton 
Company, https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/St._Bernard_
of_Clairvaux [en línia, consultat el 12/2/2022]
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Primer s’expandí, doncs, a través de diferents ordes mo-
nàstics, partint dels benedictins esmentats i seguint amb 
els seus rivals directes, els cistercencs. El pes d’aquests 
segons fou molt gran a les comarques tarragonines, van 
fundar els cenobis de Poblet el 1150 i Santes Creus el 
1158. El veí de Vallbona de les Monges, creat inicialment 
el 1157 com a enclavament benedictí, aviat esdevingué 
cistercenc el 1163. Després, ja al segle XIII, també s’hi 
sumaren els ordes mendicants: dominics i franciscans. 
Tots van promoure el seu ús en diverses circumstàncies, 
especialment en la litúrgia de les hores. El 1250 el papa 
Gregori IX va aprovar aquesta “Salve”, i va prescriure el 
seu ús universal al final de les completes, abans de dormir. 
Els frares de l’orde de dominics o predicadors la interpre-
taven en processó amb espelmes enceses.

Ja a la Contrarreforma, després d’haver estat fortament 
qüestionada per Luter, el 1565 el papa Pius V introduí 
la “Salve Regina” al Breviari romà. A Tarragona durant 
el segle XIX fou especialment cantada en la festivitat de 
l’Assumpció de la Mare de Déu, el 15 d’agost, una de les 
celebracions més notables a la catedral i a la nostra ciutat.

Surto de Natzaret, encara ben lluny de la lluna gran 
del Divendres Sant. La Mare de Déu de la Soledat no 
em diu adeu, no s’acomiada, no em deixa només el seu 
record en una bella, malenconiosa i darrera imatge. El 
ressò de la seva melodia, la seva tonada, s’ha convertit en 
un batec que m’acompanya cap a casa. Les sabates que 
ressonen als carrers buits de la Part Alta, en la nit freda 
amb pocs vianants, a la ciutat profunda, en el silenci 
trencat per la Capona que dona les hores, no aconse-
gueixen distorsionar-lo. És la partitura perfecta per a 
acompanyar la nostra Soledat, la que domina els secrets 
inalterables del temps. Emergeix aquesta “Salve Regina” 
que ens consola en aquest temps tan diferent que ens ha 
tocat viure, que ens ha robat quatre sortides de la Mare 
de Déu en l’almanac processional. Quantes llàgrimes de 
veritat vessarà des dels seus ulls antics i vidriosos per 
aquelles que enguany ja no la podran acompanyar pels 
carrers però que, ben presents, des del firmament l’il-
luminaran amb els ciris de la veritable llum eterna.

Jordi Bertran,
Universitat Rovira i Virgili

Ademar de Montelh o Ademar de Puèi, en-
mig de la Primera Croada, en un manuscrit 
conservat a la British Library·Yates Thomp-
son Collection (No. 12, f. 29), datat entre 
1232 i 1261

Sant Bernat de Claravall, a l’església de 
l’Abadia Heiligenkreuz, Àustria, obra de Ge-
org Andreas Wasshuber (1650-1732)
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Poques coses ens resulten tan properes i entranyables com la figura de la mare. 

La mare fa de punt nuclear i clau en qualsevol circumstància i desperta en nosaltres sentiments 
de carinyo i tendresa. La mare, exerceix a més a més a les nostres famílies, un paper destacat com 
a mediadora entre els seus membres, mentre posa dolçor, cura i confort en aquestes accions.

Qui no recorda de petit anar a la mare per a què ens ajudi a aconseguir alguna cosa (excursions, 
sortides, llaminadures...) que algú altre de casa no ens dona en aquell moment? O bé ajudar-nos 
a explicar alguna situació poc eixerida, que sabem ens portarà problemes?

La mare, a banda de posar-nos al món, ha fet i fa sempre al llarg de la seva vida, de mestra, de 
referent... sembra a la nostra ànima valors i tendències que de grans ens ajuden a transitar com 
a fills de Déu en el món d’avui:

 —estimar els enemics
—no judicar els altres
—pregar i meditar
—ajudar i donar als qui ho necessiten
—ser presents, com a cristians en el món, a través de les obres
—exercitar la compassió, la humilitat...
—valorar el treball ben fet, l’esforç i el compromís... i tants d’altres.

Jo puc dir-vos, que tots aquests elements les mares els posen al cor dels seus fills, dolçament 
durant tota la seva evolució com a persones: de petits, adolescents i adults.

Els qui avui en dia encara tenim la sort de gaudir de la nostra mare i com és el meu cas, havent 
fet 100 anys fa ben poc, li donem gràcies a Déu per aquest regal i agraïm des del cor, que sem-
pre, sempre estigui al nostre costat de forma desinteressada, amable i constant.

 Beneïda siguis, mareta!

Al fil d’aquesta reflexió més personal, hi ha un passatge a l’Evangeli de Sant Joan que sempre 
m’ha impactat: les noces de Canà.

“La Mare de Déu, li diu a Jesús : —no tenen vi.
—Dona i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora”
La seva mare, diu als servidors: —Feu tot el que Ell us digui” (st. Joan 2, 1-6)

La Verge està atenta, i s’adona que al convit de les noces de Canà hi manca el vi. Va cap al seu 
Fill i li demana ajuda, de fet li demana un miracle, encara que Jesús considera que no és el 
moment... però la Mare confia en Ell, està segura que no li fallarà. Ho sap del cert! Hi té tota la 
confiança i el miracle es produeix: l’aigua es transforma en vi.

És la intercessió de Maria, de la Mare, qui fa canviar d’opinió a Jesús. Maria no demana per a 
Ella, demana per als altres i Jesús fa el seu primer miracle. 

Beneïda siguis
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Beneïda siguis, Mare de Déu i nostra!

En els moments bons i dolents de la vida, ens cal una mare per a sentir-nos protegits, per a po-
der-li explicar tots els nostres anhels, neguits, preocupacions, i també per a compartir les nostres 
alegries i notar que no estem sols, sinó que la seva llum ens acompanya.

Hi ha una oració que tots nosaltres recordem molt bé i que a la vegada resumeix de forma excel-
lent aquest sentiment de comunió de les ànimes entre Mare i filla, és el:

 “RECORDEU-VOS, oh piadosíssima Verge Maria, que mai s’ha sentit a dir que ningú dels qui 
hagi acudit a la vostra protecció...

Beneïda siguis, Verge Maria!

Recordeu-vos, recordem que no estem sols ni abandonats, que hi ha la Mare de Déu per a do-
nar-nos esperança, alegria, suport, companyia i molt especialment per a fer-nos conèixer l’amor 
més gran: el de la Mare de Déu i Mare nostra.

Procurem pensar-hi en aquests dies de recolliment de la Setmana Santa a Tarragona, on és un 
autèntic privilegi poder-la viure. Acompanyem a la nostra Mare de Déu, la Verge de la Soledat, 
amb l’ànima i amb el cor a la Processó del Sant Enterrament i sempre. Ella sempre hi és.

Beneïda siguis, Verge de la Soledat!

Bona Pasqua!

Sílvia Montserrat Sancho i Roca
Congregant de la Soledat
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La presència de Maria a la Vall de Boí

A l’Alt Pirineu i concretament a la comarca de l’Alta Ribagorça, hi trobem la Vall de Boí. Una 
autèntica joia des de tots els punts de vista, natura, gastronomia, art... Si ens centrem en aquest 
darrer punt, l’art i en la seva vessant més explícita a la Vall, l’art religiós, hi trobarem tot un 
seguit d’esglésies en un espai reduït que conformen un meravellós conjunt arquitectònic d’estil 
Romànic llombard, declarat “Patrimoni Mundial” per la Unesco des de l’any 2000. De tot 
aquest conjunt d’esglésies i ermites, quatre estan dedicades a la Mare de Déu amb diferents 
advocacions. Així trobem: Santa Maria de Taüll, La Nativitat de la Mare de Déu de Durro, Santa 
Maria de Cardet i l’Assumpció de Cóll. A banda de tot el conjunt romànic, cal destacar també 
l’església de la Mare de Déu de Caldes, de gran devoció entre els habitants de la Vall. En aquest 
article parlarem de tres d’aquestes esglésies i les seves corresponents imatges de la Mare de Déu.

Església de Santa Maria de Taüll

Juntament amb la seva veïna Sant Climent, conformen 
les dues joies de l’art Romànic llombard de la Vall. És 
l’església parroquial del poble de Taüll i està dedicada 
a la Mare de Déu sota l’advocació de Santa Maria. Si-
tuada al bell mig de la vila, fou consagrada el dia 11 
de desembre de 1123. Té una planta basilical de tres 
naus culminades per tres absis. Així mateix, té un cam-
panar de planta quadrada de quatre pisos d’alçada. Al 
seu interior, a l’absis central, hi trobem una joia de la 
pintura mural, “el fresc” de l’Epifania, on es pot veure 
dins d’una ametlla mística en posició central, la Mare 
de Déu amb el Nen Jesús assegut a la seva falda i els 

tres Reis Mags, al seu voltant, en actitud d’ofrena. En una segona franja podem contemplar les 
figures dels Apòstols i en una tercera, hi trobem la representació d’animals fantàstics. Aquesta 
pintura mural, tot i la seva excel·lència, és una reproducció del “fresc” original que podem admi-
rar al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Aquests murals estan pintats amb colors 
intensos com ara el vermell, blau, groc-daurat o ocre, que donen molt de contrast entre els 
diferents elements representats. Com a església parroquial de la vila de Taüll des del segle xviii i 
per tant oberta al culte, hi trobem diferents elements com per exemple “la pica baptismal” i “la 
pica de l’aigua beneïda” que criden l’atenció per les seves dimensions o per la seva originalitat. 

Església de la Nativitat de la Mare de Déu de Durro

L’església parroquial de Durro, dedicada a l’advocació de la Nativitat de la Mare de Déu és, sens 
dubte, la més gran de totes les esglésies de la Vall. La seva monumentalitat es posa de manifest 
en molts elements arquitectònics de l’edifici com per exemple, el campanar de planta quadrada 
i quatre pisos d’alçada. Així mateix, per a entendre aquesta monumentalitat, cal veure també la 
seva portalada esculpida, el pòrtic i les grans dimensions de la nau construïda amb sostre de pe-
dra i volta de canó. També cal fixar-se en el forrellat medieval. A l’interior, hi veiem el magnífic 
retaule barroc que presideix l’altar major amb imatges i referències al naixement i a la vida de la 
Mare de Déu. A la banda esquerra de la nau, mirant a l’altar major, hi ha una sèrie de capelles 

Absis central de Santa Maria de Taüll.
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petites amb diverses advocacions. Entre elles hi trobem la capella dedicada al Sant Crist i a 
Maria Dolorosa. A l’altre costat de l’altar major hi trobem la Capella del Santíssim i la Sagristia.

Com a les altres esglésies de la Vall, cal fixar-se en la pica baptismal amb els seus ornaments 
distintius tan originals, i també en les dimensions de la pica de l’aigua beneïda.

Esglèsis de la Nativitat de Durro. Mare de Déu de Caldes.

Església de la Mare de Déu de Caldes

Aquest Santuari sota l’advocació de la Mare de Déu de Caldes es troba al poble-balneari de Cal-
des de Boí. És una església d’estil renaixentista ornamentat. El temple és de grans dimensions i 
molt alt de sostre. Té tres capelles laterals a cada costat de la nau central amb diferents imatges 
i advocacions. Al Presbiteri hi trobem l’altar major que té al seu frontal dos àngels repujats en 
plata, que amb les mans aguanten l’anagrama de Maria repujat en or. Aquest mateix estil repu-
jat, el trobem també en el disseny del Sagrari. Les parets frontals i laterals del Presbiteri estan 
cobertes de pintures realitzades en una primera fase l’any 1943 i en una segona, l’any 1948 .

La imatge de la Mare de Déu és una talla de fusta policromada de l’estil de les Mares de Déu 
romàniques, és a dir, la Mare de Déu està asseguda i a la falda hi té l’Infant Jesús. La imatge està 
situada al seu cambril, al qual s’hi accedeix per unes escales situades a banda i banda del Presbi-
teri. Aquesta imatge té molta devoció entre la gent de la Vall. El Santuari està obert al culte i s’hi 
celebra l’Eucaristia cada dissabte al vespre a 2/4 de vuit, d’abril a octubre.

Amb aquestes línies, es posa de manifest la presència i la devoció a la Mare de Déu sota diferents 
advocacions a la Vall de Boí des de fa més de mil anys.

Josep Ciurana Moncusí  
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Iconografia de la Verge de la Soledat 
I LA SEVA DIFUSIÓ 

Una de les iconografies religioses més estesa per la geografia nacional en imatgeria, és la de la 
Mare de Déu de la Soledat, que de vegades podríem confondre-la amb la tipologia de Mare de 
Déu dels Dolors.

La tradició situa geogràficament l’origen del misteri de la Mare de Déu de la Soledat a “l’ Esta-
ció de Maria”. La solitud de Maria comporta dolor, tristesa, angoixa i patiment, perquè el seu 
cor de Mare ha patit mística, però realment tots els turments de la Passió del seu Fill i amb el 
seu immens dolor, es retira a una cova que existia al cim del calvari, on resideix fins el dia de la 
Resurrecció. 

Una nit fosca per a Maria, que el poeta fra Pedro de Padilla expressava magistralment a finals 
del segle XVI:

“Així, la Verge, veient el seu sol posat
a la clausura del sepulcre sant,
la nit fosca del dolor després d’això
li va cobrir l’ànima amb trist mantell”1

Per a recordar aquest episodi es construí en aquell 
indret una petita capella, avui desapareguda, con-
sagrada a la Soledat de Maria2.

Felix Faber, ja fa referència a aquest tema als anys 
1480-1483. La capella de Santa Maria al Calvari, 
propietat dels etíops des del segle XIII, era molt 
visitada pels pelegrins a qui despertava profun-
des emocions i foren ells els que transmeteren a 
Occident el pietós record de la desolació de Ma-
ria3. La representació iconogràfica de la Verge de 
la Soledat més antiga coneguda a Espanya, data 
del segle XIII i es troba en un còdex conservat a 
l’arxiu de la catedral de Toledo. La Verge, al cen-
tre, apareix amb el gest típic de l’angoixa, com 
és el de recolzar la galta a la mà, al seu entorn 
es troben representats els principals moments de 
la seva vida, que comencen a Natzaret i acaben 
amb l’Ascensió. 

1 Fray Pedro de PADILLA: Grandezas y excelencias de la Virgen, Madrid 1806 (sobre la edición
de 1587), p. 234.

2 José Miguel ALZOLA. La Virgen de la Soledad de la Portería: Historia y leyendas Ed. J.M. Alzola. Las Palmas 
de Gran Canaria, 1995. (p.l3).

3 Manuel TRENS. María. Iconografia de la Virgen en el arte español. Ed. Plus-Ultra. Madrid, 1946. (p.233).

Miniatura, segle XIII.  Toledo
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Santiago de la Voràgine,4 autor de la més completa obra hagiogràfica de tots els temps i possi-
blement també la que ha exercit més influència a la iconografia de l’art occidental, la Legenda 
Aurea, assenyalava en una altra de les seves obres, el Mariale, que tota l’Església s’havia refugiat 
a partir de la mort de Crist, en el cor de la seva Mare5. 

El mateix autor, ens parla de quins van ser els Set Dolors de la Verge i col·loca al darrer lloc 
el de la soledat: “el de la seva tristíssima soledat durant els dies que Crist va romandre mort i 
sepultat”. El mateix autor dedica un capítol a la Verge de la Pietat (cap. CCXXIV), basant-se 
en l’Evangeli de Joan (19, 25-27) i la descriu dreta suportant d’aquesta forma el seu immens 
dolor: “La Verge, Mare de Déu, doncs ho havia engendrat,/va romandre al costat de la Creu en 
què el seu Fill agonitzava/ transida d’immensa aflicció./ Els dolors d’aquesta Mare van ser tan 
intensos/ en veure patir i morir així el seu Fill/ que gairebé va morir també ella de compassió”. 
És a dir, que podríem considerar aquesta tipologia iconogràfica com un model evolucionat del 
de la Mare de Déu dels Dolors. 

La pietat popular, es va inclinar de manera natural 
a meditar el misteri de la Solitud de Maria, gairebé 
exclusivament considerat des del punt més pura-
ment sentimental i a la consciència del poble cristià, 
l’esperança que movia la Verge, passa a un pla molt 
secundari davant del paper protagonista que adqui-
reix el sentit tràgic de la mort i així es reflecteix en 
la iconografia.

L’art pictòric, en la fase gòtica, no deixa de represen-
tar el tema de la Soledat de Maria, però suprimeix 
la nostàlgia dels goigs i se centra en el seu dolor. Un 
magnífic exemple el tenim al retaule de l’altar major 
de Tudela del segle XV, on la trobem representada 
asseguda a terra, amb les mans juntes sobre el pit i 
en actitud de trista meditació. 

Ja al 1505, al rerecor de la catedral de Palència hi descobrim un interesant tríptic. Maria, deso-
lada, creua els braços sobre el pit i es recolza en el deixeble estimat sant Joan Evangelista, a qui 
Jesús, segons la seva darrera voluntat la hi ha confiada. 

Tanmateix, encara que aquesta representació pictòrica del dolor de Maria sigui molt freqüent 
en l’àmbit hispànic, la imatge d’escultura té els seus orígens a França i arriba a Espanya gràcies a 
la Reina consort Isabel de Valois (1545-1568), tercera esposa del monarca Felip II i filla d’Enric 
II de França i de Catalina de Mèdici.

4 Santiago de la VORAGINE: La leyenda dorada, 2. Alianza Forma. Madrid, 1994. (p. 959).

5 Id., Mariale sive sermones de beata Virgine, Saur, München 1990

Catedral de Tudela, Navarra
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La reina, tenia al seu oratori particular un quadre que havia 
portat amb ella des de França i que representava la Verge de 
la Soledat. La imatge del quadre va suscitar una gran devoció 
en els frares de l’Ordre dels Mínims de Sant Francesc de Paula, 
en concret a fra Simón Ruiz, confessor d’una de les dames del 
palau, que va demanar permís a la reina per a fer una còpia de la 
imatge per tal de rendir-li culte a la capella del seu convent de la 
Mare de Déu de la Victòria, això sí, la còpia seria una escultura i 
la van contractar a l’escultor Gaspar Becerra (1520-1570).

Des d’un primer moment es va voler que la imatge fos “vesti-
dera” o de cap i pota, per tant es tallarien únicament el cap i 
les mans, sent la resta una armadura de fusta (candeler) que es 
recobriria amb la roba.

Segons el relat del frare Antonio Ares a la seva obra: Discurs de 
l’il·lustre origen i grans excel·lències de la misteriosa imatge de La 
nostra Senyora de la Soledat del Convent de la Victòria de Madrid 
de l’Ordre dels Mínims de S. Francisco de Paula, publicada a Ma-
drid el 1640, no va ser fàcil per a Gaspar Becerra aconseguir 
plasmar en una escultura aquella imatge que apareixia pintada 
en un quadre i a la que tanta devoció tenia la reina Isabel de Va-

lois. Més d’un any trigaria a tenir llest el primer dels tres caps que va haver de realitzar, perquè 
els altres dos no van agradar a ningú. Entre pregàries i pregàries dels frares l’escultor va seguir 
treballant, però el segon intent també va resultar fallit i no va ser fins al tercer, després d’un som-
ni en què algú li deia que es despertés, s’acostés a la xemeneia que estava encesa i agafés un tronc 
de roure que s’hi estava cremant, l’apagués i el preparés perquè seria d’allí d’on trauria la imatge 
que desitjava, quan per fi va aconseguir realitzar la imatge de la Mare de Déu de la Soledat6. 
Finalment, després de més d’un any de treball, el 18 de desembre de 1565 la reina lliurava al 
convent dels mínims de la Victòria, que havia fundat el rei Felip II el 1561, la imatge de la Mare 
de Déu de la Soledat. Sembla que per iniciativa de la comtessa d’Ureña, la Sra. Maria de la Cova 
i Toledo, cambrera major de la reina, se li va posar el seu propi vestit de vídua noble de l’època: 
davantera blanca, mantell negre i rosari. Aquest característic vestit sumat a altres particularitats, 
com portar diadema al lloc de la corona, o estar acompanyada pels símbols de la Passió, van 
constituir una veritable revolució a la tipologia de les imatges marianes7.

La Verge de Becerra, concebuda per ser vestida i treta en processó, va ser la primera imatge espa-
nyola de la Solitud i va saber una nova tipologia mariana, el model 166 de la qual es va repetir 
gairebé sense variants durant segles. El 1567 es va fundar la primera Confraria de la Soledat, i 

6 Antonio ARES: Discurso del ilustre origen y grandes excelencias de la misteriosa imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad del Convento de la Victoria de Madrid de la Orden de los Mínimos de S. Francisco de Paula.Madrid, 
1640. 

7 Elena SÁNCHEZ: “La Virgen de la Soledad, la difusión de un culto en el Madrid barroco”. La imagen 
religiosa en la Monarquía hispánica. Usos y espacios. Casa de Velázquez. Madrid, 2008.

Catedral de Palència, 1505
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més tard, el 1611, es va construir una imponent 
capella annexa a l’església del convent, per a la seva 
veneració, i el 1660 es va aixecar un dels retaules 
més fastuosos de Madrid.

Tradicionalment, les verges de la Soledat es ca-
racteritzen per estar cobertes amb un vel, mentre 
ploren la mort del seu fill, seguint la descripció 
atribuïda a l’escriptor místic, Sant Bonaventura, 
fet que passaria en el moment en què la Mare de 
Déu guardaria el dol per la mort de Crist: “Des-
prés que es van aproximar a la ciutat, les germanes 
de Nostra Senyora li van posar un vel com a vídua, 
cobrint-li gairebé tota cara”. 

Possiblement, la pintura de la reina seguís models 
medievals que s’havien difós gràcies a l’orde dels 
serfs de Maria. Tanmateix, a Itàlia, bressol de l’Or-
dre dels Serfs, és habitual que la Soledat rebi el nom 
d’Adololata (Dolorosa), però seguint els elements 
iconogràfics que a Espanya atribuïm a la Dolorosa 
(dol i absència del punyal en algunes ocasions), i 
passa el mateix amb obres de l’entorn flamenc.

El 21 de maig de 1567 es funda la Confraria de La nostra Senyora de la Soledat i Angoixes al 
convent de la Victòria, amb la finalitat principal de promoure el culte a la imatge de La Nos-
tra Senyora de la Soledat. Per això faran misses i processons en honor seu. El 23 de setembre 
d’aquell mateix any se celebra la primera junta general de la confraria, s’anomena Germana 
Major la reina Isabel, i se’n redacten les primeres constitucions o estatuts. La Confraria estava 
formada per persones de tots els estrats de la societat de l’època, nobles, religiosos, funcionaris 
públics, comerciants i des del primer moment hi van estar integrades les dones. L’acte principal 
de la confraria i que més expectació despertava entre el poble de Madrid era la processó que 
cada Divendres Sant sortia del convent de la Victòria i arribava fins a l’Alcázar, on la família reial 
esperava la seva arribada. León Pinelo a la seva obra Anales de Madrid (des de l’any 447 al de 
1658), descriu així la primera processó de la Verge de la Solitud que va tenir lloc el Divendres 
Sant de 1568: Divendres Sant d’aquest any va sortir la primera vegada del Convent de la Victòria la 
processó de sang de la Soledat per la Confraria de Nostra Senyora amb tants passos, cera i disciplina 
com si fos molt antiga. Eren els penitents de sang més de dos mil i els de llum més de quatre-cents. 
Ha continuat sempre, i, encara que els de llum passen avui dels vuit-cents, els de disciplina són molts 
menys que sortien. Però sempre és la processó més gran que a la Quaresma surt a Madrid 8.

Des de 1565 a 1809 va romandre la Verge de la Soledat al convent de La nostra Senyora de la 
Victòria dels Mínims. Amb la supressió de les ordres religioses decretada per José Bonaparte el 

8 León PINELO: Anales de Madrid (desde el año 447 al 1658).

Verge de la Soledad de Gaspar de Becerra,
(1564-1565). Fotografía: Archivo Moreno, Madrid.
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18 d’agost de 1809, els Mínims van ser expulsats i la imatge de Nostra Senyora de la Soledat va 
passar a la Reial Col·legiata de Sant Isidre. Aquesta primera estada de la imatge a Sant Isidre va 
ser breu, ja que amb el retorn de Ferran VII i la restauració dels convents, promulgada als Reials 
Decrets de 18 de febrer de 1813 i 26 d’agost de 1813, els Mínims van tornar al convent de la 
Victòria i amb ells la Verge de la Soledat. Allí, en la seva ubicació original va romandre fins a la 
Desamortització de Mendizábal (1836) en què es va suprimir definitivament el convent de la 
Victòria per a la seva posterior demolició. La imatge de la Verge de la Soledat va tornar nova-
ment a la Reial Col·legiata de Sant Isidre. Cent anys va durar aquesta nova i definitiva estada 
de la imatge laborada per Gaspar Becerra a la Col·legiata, ja que la nit del 19 al 20 de juliol de 
1936, després de conèixer-se el Cop d’Estat contra la Segona República Espanyola, en què van 
ser víctimes del foc més de cinquanta esglésies i convents de la capital, malauradament es troba 
inclosa la Reial Col·legiata de Sant Isidre i amb ella, la Soledat de la Victòria9

La imatge de Gaspar de Becerra a què al·ludíem anteriorment sembla ser la primera que es va 
realitzar a Espanya (1565), ubicant-se al Convent de la Victòria de Madrid fins a 1809, data 
en què passa per primera vegada a la Reial Col·legiata de Sant Isidre fruit de la supressió dels 
Mínims per part de José Bonaparte. El 1813 torna al Convent Mínim després de la reaprovació 
de l’ordre, però el 1836 torna a traslladar-se a Sant Isidre per la Desamortització de Mendizábal. 
La popular imatge seria pastura de les flames el 1936 durant els primers dies de la Guerra Civil.
A poc a poc, la Reina va aconseguir que la devoció cap a la Mare de Déu de la Soledat que va 
realitzar Gaspar de Becerra s’anés popularitzant, i va fundar una Confraria que processionava 
cada Divendres Sant des del cenobi fins al desaparegut Alcázar de Madrid.

L’abast que va tenir la creació d’aquesta icona 
mariana va ser tan gran que des del s. XVIII es 
venera una altra imatge de la Soledat que va tenir 
força rellevància a la capital del regne i que seg-
ueix mantenint-la avui dia, la Verge de la Paloma.

Al llarg del s. XVI es van anar creant nombroses 
germandats per tota la geografia andalusa amb 
l’advocació de la Soledat, com va passar a Màlaga 
a mitjans d’aquesta centúria, amb seu al Convent 
de Santo Domingo. Segons narren les cròniques, 
ja des del 1579 comptaven amb capella i panteó 
propi on donar sepultura als seus germans. 

Dins les imatges d’aquesta advocació més 
conegudes són la Mare de Déu de la Coloma de 
Madrid (Espanya), la Mare de Déu de la Solitud 
d’Anvers (Bèlgica), la Mare de Déu de la Solitud 
de Torrelaguna, Nostra Senyora de la Solitud de 

9 Luis ALBA MEDINILLA: (2010). La Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula y la Soledad de Gaspar 
Becerra. ISBN 978-84-9946-021-5.

Verge de la Paloma (Anònima, s. XVIII). 
Església de la Paloma, Madrid.



Soledat_63

la Porteria Coronada, Patrona del Cabildo Insular de Gran Canària a Las Palmas de Gran 
Canària, La nostra Senyora de la Soledat de Sant Cristòfol de La Llacuna a Tenerife, Maria 
Santíssima a la seva Soledat (Parròquia de Sant Llorenç), La nostra Senyora de la Soledat (Esglé-
sia Conventual de Sant Bonaventura) Sevilla, La nostra Senyora de la Solitud de Salamanca, La 
nostra Senyora de la Solitud Coronada, Patrona de la ciutat de Badajoz, la Verge de la Solitud de 
Zamora, la Verge de la Solitud de Palència i La nostra Senyora de la Solitud de la Reial i Vener-
able Germandat del Santíssim Sagrament de Mafra, de Mafra (Portugal). És també patrona de 
la Vila de Cornago, La Rioja, on se li ret homenatge els dies sants de Setmana Santa mitjançant 
cants. També a Corral d’Almaguer (Toledo) on també es venera, es processiona el Divendres 
Sant i pertany a la confraria dels negres, igual que a la població valenciana de Manises, on la 
Mare de Déu de la Soledat és present des del segle XVI, i es venera a la Església Parroquial de 
Sant Joan Baptista i actualment és la titular de la Germandat Verge de la Soledat, coneguda 
popularment com “els negres” pel color predominant a la seva vesta o vestit de natzarè.

M. Joana Virgili Gasol
Mestra i Llicenciada en Història

M. Joana Virgili Gasol
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Estas imágenes medievales del Cristo del Descendimiento fueron realizadas con una doble fun-
cionalidad: permanecer en la Cruz y descender de ella durante los oficios de Semana Santa.

Este modelo de imagen articulada del Cristo crucificado aparece en la península ibérica en el 
siglo xiv, pero su origen parece estar en Alemania, en el antiguo Imperio Romano Germánico.  

De hecho, casi todas las esculturas de estas características se sitúan en Alemania y en la antigua 
Flandes y sólo se sabe que existió otra en la Abadía inglesa de Barking, que ha desaparecido, y 
otras cuatro imágenes están en España, concretamente en la Catedral de Burgos, en la Iglesia de 
Santa María das Areas en Finisterre (La Coruña), en la Catedral de Ourense y en el Monasterio 
de las Claras de Palencia, que acoge a un Cristo en actitud yacente, no crucificado como los tres 
anteriores, sino depositado en una urna de cristal.

Tradición de imágenes articuladas
En realidad, existen otros tantos Cristos articulados en diferentes rincones de nuestra geografía, 
como el Cristo de los Gascones y el de la Vera Cruz en Segovia, el de la Iglesia de la Sangre en 
Liria (Valencia) o los presentes en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo 
(Palencia) o en la Iglesia de Vilabade, en Lugo. 

Todos ellos pertenecían a iglesias o capillas vinculadas al Santo Sepulcro o a conventos y mo-
nasterios de diversas órdenes religiosas. Su modelo se extendió durante la época medieval para 
poder cumplir con la función litúrgica de escenificar la Pasión, Muerte y Sepultura del Señor, 
que se representaba en muchas iglesias el Viernes Santo.

Los brazos articulados de este tipo de esculturas permitían en esta tipología de crucificados 
reproducir tres escenas distintas de la Pasión durante los Oficios de Semana Santa (Crucifixión, 
Descendimiento de la Cruz y Santo Entierro) con una misma imagen. Y suponemos que las 
figuras participaban en estas ceremonias de descendimiento por la presencia de argollas o cade-
nas en la espalda.

La imagen del Santo Cristo de Burgos  
Y OTROS CRISTOS ARTICULADOS

Santo Cristo de Palencia Santo Cristo de Ourense
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Cristos muy realistas
Sin embargo, los de Burgos, Palencia, Orense y Finisterre —Santo Cristo da barba dourada—, 
todos del siglo xiv, poseen una serie de atributos que les hacen únicos, ya que no solo tienen 
articulación en los hombros, como el resto, sino que también poseen articulaciones en otras 
partes del cuerpo como en cuello, manos, codos, cadera o rodillas. 

También están realizados con un tipo de materiales y una técnica que les otorga un extremado 
realismo. Las cuatro imágenes poseen cabello natural en la cabeza, barba y bigote. Además, gra-
cias al uso de piel de vaca y distintos tejidos para recubrirlo, logran imitar casi a la perfección la 
anatomía y las huellas de un cuerpo humano lacerado y escarnecido por la crucifixión.

Su apariencia es tan real que algunos cronistas llegaron a sugerir que parecían más momias huma-
nas que esculturas: los rellenos de lana y otras telas como el lino para acentuar los hematomas, las 
ulceras o los músculos utilizados en su confección les permiten conseguir esa apariencia tan real.

Estas tallas están cubiertas de llagas y heridas de las que parece brotar sangre, lo que las convierte 
en unas imágenes trágicas, que muestran a Cristo con el rostro agónico, la mirada perdida y la 
cabeza inclinada hacia un lado. El gesto del Señor en la Cruz indica que ya ha abandonado el 
dolor y la muerte le ha vencido.

Aparte de la técnica y el uso de materiales les une el gran tamaño de las obras: los cuatro Cristos 
analizados tienen más de 2 metros de altura.

Santo Cristo de Burgos 
En el caso del Santo Cristo de Burgos, su realismo está conseguido gracias a su policromía que 
logra un acabado que acentúa el dolor y sufrimiento padecido por Cristo en la Cruz. Esta ima-
gen castellana tiene incluso uñas de asta. 

Durante la restauración de su imagen se encontró en el interior de la talla un recipiente del cual 
parecía brotar sangre por la herida del costado utilizando un ingenioso artificio: una pequeña 

Santo Cristo de Burgos Santo Cristo de Fisterre
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calabaza que por medio de un conducto interno se comunicaba con el exterior de la talla. En su 
interior probablemente había vino.

Sin duda esta imagen de Cristo es la de mayor devoción en la ciudad burgalesa y se venera en su 
Catedral, en la Capilla Santo Cristo o del Santísimo, donde se celebra también la Misa para los 
peregrinos del Camino de Santiago. 

Origen de la imagen
Según la leyenda fue un acaudalado comerciante burgalés quien encontró la imagen durante 
uno de sus viajes por alta mar, cuando recogió del agua un arcón en el que se encontraba la 
divina imagen del Crucificado. El mismo la llevó hasta su Burgos natal y allí la entregó a los 
agustinos. 

Dicen que, al entrar la imagen en el convento de los Agustinos, las campanas “doblaron por sí 
solas a la entrada del Cristo en la Iglesia” y desde entonces su fama milagrosa se extendió y el 
pueblo burgalés lo incardinó en el centro de su devoción. Con la exclaustración del convento 
agustino durante las reformas de los gobiernos liberales del siglo XIX, el Cristo pasó a la Cate-
dral de Burgos, en donde se conserva y se venera desde 1836 hasta hoy.

Devoción y milagros
Desde que la imagen desembarcó en tierras burgalesas surgió en torno a ella una gran fama de 
milagrosa. Y el hecho de que Burgos fuera Camino de peregrinaje hasta Santiago de Compostela 
hizo que su fama corriera como la pólvora.

Ya el rey Juan II de Castilla se interesó por los milagros que se narraban y encargó al obispo D. 
Alonso de Cartagena que investigará sobre la veracidad de los hechos. Así que en 1454 se con-
vocó a la curia episcopal, a los párrocos y al prior de los Agustinos para analizar algunos casos: 
se entrevistaron a los curados, a los médicos, cirujanos y testigos varios.

El Santo Cristo gozó de mucha devoción por parte de lugareños y peregrinos, pero también 
entre numerosos miembros de la nobleza y realeza castellana que acudieron a visitarle. Existe 
una anécdota de Isabel la Católica que afirma que pidiendo ella que le quitasen al Cristo un 
clavo de uno de sus brazos para quedárselo como reliquia particular, éste se cayó desplomado 
provocando un susto a la Reina que la dejó desmayada durante horas.

Muchos santos también han acudido a su presencia para pedir suplicantes su intercesión como 
Santa Teresa de Jesús, San Juan de Sahagún, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santo 
Tomás de Villanueva o San Francisco de Borja. 

Fue tan grande la devoción que suscitó esta imagen en España que durante el siglo xviii fue 
considerada la segunda más importante después de la de Santiago de Compostela.

Merche Crespo

Merche Crespo
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Cap al final del segle XVI es van establir a Tarragona diversos artistes que eren membres d’una 
família holandesa procedent d’Utrecht, els Vermey. El més conegut és el pintor Isaac Herman-
sz Vermey, així com un nebot seu, l’escultor Isaac Alfardsz Vermey. També s’hi va establir un 
altre nebot, el pintor Isaac Adriaensz Vermey. Els seus cognoms holandesos es van adaptar a la 
pronúncia catalana i es coneixen com «Isaac Hermes Vermey», «Isaac Alfard Vermey» i «Isaac 
Adrià Vermey».1 

Del darrer se sap que el mes de setembre de 1593 ja residia a Tarragona, data en què havia 
contret un deute de 3 lliures amb el mercader Pau Reverter, que no havia satisfet encara quan 
aquest va morir, al 1608. Abans de 1595 va acompanyar el seu oncle Isaac Hermes a Palamós, 
on el va ajudar en la pintura del retaule major de Santa Maria. Allí es va casar a l’inici de 1595 
i va tenir un fill el mateix any, l’Isaac Bernat. Sembla que la seva capacitat professional no era 
comparable a la del seu oncle, ja que en morir aquest, els jurats de Palamós van contractar per 
a la conclusió del retaule al pintor vallenc Lluís Martínez i no a l’Isaac Adrià. Posteriorment va 
tornar a Tarragona i es va establir a prop del Pla de la Seu. L’any 1598 perdia un fill petit, potser 
el primogènit, i en va néixer un altre, l’Antoni, el 1601.  
 
És sabut que la Congregació de la Sang de Tarragona, entre 1602 i 1604, li va encarregar feines 
menors, com alguna reparació de la imatge processional del Sant Crist, l’acoloriment de qua-
derns de paper i d’estampes, així com la pintura de l’estendard de seda negra que acompanyava 
el Sant Crist a la processó. El seu oncle Isaac Hermes havia policromat la imatge pocs anys 
abans, al 1593, cosa que explicaria l’encàrrec al nebot.
 
Un document solt trobat a l’Arxiu Històric Capitular de Tarragona2, situa l’Isaac Adrià a la 
catedral de Tarragona el dia 7 d’abril del 1608 a l’acte de cobrament de la pintura dels quatre 
escuts que acompanyaren el seguici fúnebre de Joan Soler, beneficiat de Sant Mateu, que hau-
ria mort pocs dies abans. L’encàrrec havia estat fet al pintor pels beneficiats Maties Suau, que 
coneixia l’Isaac Adrià perquè havia estat el marmessor del testament de l’Isaac Hermes, i del 
Gabriel Tomàs. 

Maties Suau havia rebut el 1583 el nomenament de beneficiat de Sant Martí. Al 1596 era l’en-
carregat d’administrar el tecasi (caixa on es guardaven els cabals) de la catedral de Tarragona, la-
bor que compartia amb el Gabriel Tomàs. L’Isaac Hermes, en fer testament havia nomenat com 
a marmessors dos canonges de la catedral que rebutjaren l’encàrrec. Llavors va triar el Maties 
Suau i el Gabriel Tomàs. El primer va acudir amb altres sacerdots al domicili de l’Isaac Hermes 
per a administrar-li l’extremunció el dia anterior a la seva mort, que es va esdevenir el 20 d’abril 
de 1596. Amb el Gabriel Tomàs i altres sacerdots, el Maties Suau formaria part del seguici 
fúnebre que va acompanyar el cadàver al convent de Sant Francesc. Tots dos van administrar 
el seu patrimoni i s’encarregaren de fer els cobraments de les quantitats que algunes persones 

1  El cognom Vermeij o Vermey és molt habitual a Holanda, una contracció de «van der Meij». Segons el 
costum d’aquells temps al país, els fills eren batejats amb el nom de fonts, un cognom patronímic format pel 
nom de fonts del pare més el sufix «sz» (fill de) i el cognom familiar. 

2  La informació sobre el document va ser proporcionada per Mn. Manuel Maria Fuentes i Gassó, llavors 
director de l’Arxiu Capitular de Tarragona, a qui agraeixo la indicació.

Nova notícia sobre Isaac Adrià Vermey,  
UN PINTOR HOLANDÈS A LA TARRAGONA DELS SEGLES XVI-XVII
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Arxiu Capitular de Tarragona. Document solt. 7-04-1608
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devien al difunt. També van ser presents a l’acte de redacció de l’inventari post mortem que es 
va fer al domicili del pintor. Posteriorment, el mateix any 1596, el Maties Suau es va desplaçar 
fins a Palamós per a acabar de cobrar el que havia quedat pendent del preu acordat pel retaule.
 
La relació entre el Maties Suau i l’Isaac Adrià, doncs, es va establir a través de l’oncle pintor, 
del qual havia heretat 50 lliures en metàl·lic i 300 més en forma de violari (renda d’una pensió 
vitalícia), a més d’alguns dibuixos i material de pintura. El marmessor el va ajudar a vendre’s el 
violari i possiblement va influir en el seu trasllat a Tarragona. 
 
El 7 d’abril de 1608 l’Isaac Adrià redacta de la seva pròpia mà un albarà –en català, amb una 
lletra molt clara i firmant com a «Isaac Adriaen»-, en el qual reconeix haver rebut del beneficiat 
Maties Suau la quantitat d’1 lliura i 6 sous, o l’equivalent, 45 reals, per haver pintat quatre 
escuts que havien format part dels complements utilitzats a l’enterrament del beneficiat Joan 
Soler. També havia comprat cinc pams i mig de tela tosca (un teixit de cànem) usada com a 
suport. El mes següent es van celebrar set misses per l’ànima del difunt. Maties Suau va morir 
el 12 de març de 1615. 
 
Aquesta nota documental amplia el catàleg d’obres conegudes de l’Isaac Adrià, però a més 
informa sobre l’entrellat de relacions que va establir l’Isaac Hermes i que van facilitar la feina 
professional dels seus nebots. Aquests es van veure impel·lits a traslladar-se a Tarragona des 
d’Utrecht, possiblement a causa dels conflictes religiosos entre catòlics i protestants que es van 
produir durant aquells temps a Holanda. També hi influiria el fet que el seu oncle s’hagués es-
tablert a Tarragona, on gaudia d’una bona posició econòmica i professional. Va treballar molt a 
la catedral, cosa que explica que el nebot escultor, l’Isaac Alfard, rebés l’important encàrrec del 
treball dels sepulcres dels arquebisbes Antoni Agustí i Joan Terés, feina que va dur a terme amb 
tota correcció. Malauradament, no va ser el cas de l’Isaac Adrià, que pel que sembla no gaudia 
de la mateixa capacitat artística. 

Apèndix:
Arxiu Capitular de Tarragona. Document solt. 7-04-1608
«Albara ab lo/ qual co(m)pte e/ pagat a Issac/ 1 ll. 8 s./ Y mes 8 s. per lo/ de la dels escuts./ 
Ab tot junt es 1 ll. 16 s.

+ Jo Isaac Adriaen pintor confés/ aver rebut del Senior Mathia Suau/ prevere de la Seu de 
Terragona/ catorze rials y son de pintar/ los quatre armes del Senior/ monsen Soler, i aques-
tes dites/ diners me a pagat lo Senior monsen/ Suau com marmasor, de dit mon-/sen Soler 
y com es beritat fas/ lo present albera de ma mia/ a 7 de abril any 1608./
Mes fas testimoni de comprar/ de sis (tatxat)/ sinc y mixt pams de tela tosca quatre/ rials lo 
qual a pagat lo Senior/ monsen Suau y era per pintar/ los armes de dit monsen Soler/ Isaac 
Adriaen pintor.»

Per a saber-ne més:
Arxiu Capitular de Tarragona. Llibre del tauler, 01.05.1608 – 31.10.1608. Capdevila i Fe-
lip, Sanç. La Seu de Tarragona. Notes històriques sobre la construcció, el tresor, els artistes, 
els capitulars. Barcelona: Biblioteca Balmes, 1935. Serra vilaró, Joan, “Notas de archivo 
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sobre cosas de arte (pintores, escultores, plateros)”, Butlletí Arqueològic de Tarragona, any L, 
època IV, 29 (gener – març 1950) p. 137-150. Salvat i Bové, Joan, Tesoro bibliográfico de 
la “Confraria i Congregació de la Sanch de Jesucrist”. Siglos XVI-XVII. Tarragona: Diputació 
de Tarragona, 1987. Mata de la Cruz, Sofia. Isaac Hermes Vermey, el pintor de l’Escola del 
Camp. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1992. CarBonell i BuadeS, Marià, “Antoni 
Agustí i la capella del Santíssim Sagrament de la catedral de Tarragona”, Antoni Agustí, bisbe 
de Lleida i arquebisbe de Tarragona (1517-1586). Aportacions entorn del marc sòcio-cultural 
de Catalunya en la seva època (ed. a cura d’Esther Balasch). Lleida: Associació d’Amics de la 
Seu Vella, 1995, p. 217-248. rovira i GóMez, Salvador-J., “Notícies d’escultors i pintors 
fills o veïns de Tarragona (segle XVII)”, Setmana Santa. Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i 
Sant Isidre. Tarragona, 1996, p. 25. CarBonell i BuadeS, Marià, “Isaac Hermes (Isaac Her-
mansz Vermey)”, De Flandes a Itàlia. El canvi de model en la pintura catalana del segle XVI: 
el bisbat de Girona (catàleg de l’exposició), Girona 1998, p. 196. raMon i vinyeS, Salvador, 
“Història dels benifets de la catedral de Tarragona”. Butlletí Arqueològic de Tarragona, època 
V, 21-22 (1999-2000), p. 423-595. Mata de la Cruz, Sofia, “El sepulcre d’Antoni Agustí 
(1517-1586) bisbe de Lleida i arquebisbe de Tarragona”, Seu Vella. Anuari d’Història i Cul-
tura. Associació d’Amics de la Seu Vella de Lleida (Lleida) 4 (2002-2003) p. 565-582. Mata 
de la Cruz, Sofia, La pintura del Cinc-cents a la diòcesi de Tarragona (1495-1620). Entre 
la permanència del gòtic i l’acceptació del Renaixement. Tarragona: Diputació de Tarragona, 
2005, p. 375-376. Mata de la Cruz, Sofia. «El pintor Isaac Adrià i la Congregació de la 
Puríssima Sang de Tarragona”, La Sang. Tarragona. Setmana Santa, 29 (abril 2012) p. 27-28. 
FuenteS i GaSSó, Manuel Maria; Mata de la Cruz, Sofia,  “L’empremta de l’arquebisbe 
Antoni Agustí i Albanell en la capella del Santíssim Sagrament de la catedral de Tarragona. 
Noves aportacions”. Antonio Agustín, arquebisbe i humanista. Joan Carbonell Manils (ed.). 
Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2019, p. 191-213.

Sofia Mata de la Cruz
Directora del Museu Diocesà de Tarragona
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La història de Jonàs,  
PREFIGURACIÓ DE LA MORT I RESSURRECCIÓ DE JESÚS

Andreu Muñoz Melgar
Director del Museu Diocesà i del Museu Bíblic Tarraconense

La nostra arxidiòcesi gaudeix d’un patrimoni històric, artístic i arqueològic excepcional. Les 
seves primeres mostres iconogràfiques cristianes es remunten a 1.600 anys d’antiguitat i van 
servir als primers cristians per a evocar la seva fe i esperança en la resurrecció. Els nostres pas-
sos de Setmana Santa són hereus en el temps d’aquelles  representacions i, com en el passat, 
continuen tenint un gran valor catequètic. A través d’aquestes continuem fent pedagogia de la 
fe a les nostres esglésies i pels nostres carrers. Detinguem-nos en un dels temes més antics del 
repertori iconogràfic cristià: el cicle del profeta Jonàs. A la nostra arxidiòcesi trobem creacions 
escultòriques esculpides en sarcòfags de la Necròpolis Paleocristiana del Francolí, mosaics a la 
cúpula de Centcelles i una llàntia paleocristiana al Museu Bíblic Tarraconense.

¿Per què els cristians representaren des dels primers moments i tan insistentment aquest tema? La 
resposta és simple: l’únic profeta amb qui es prefigura Jesús és Jonàs i ho fa en allò que es refereix a 
la conversió (cf. Mt 12, 41; Lc 11, 32)  i als senyals que Déu atorga al seu poble (cf. Mt 12,39; 16, 
4; Lc 11,29-30), però sobretot ho fa com una prefiguració de la seva mort i resurrecció: «Perquè 
així com Jonàs va estar tres dies i tres nits al ventre del gran peix, també el Fill de l’home estarà 
tres dies i tres nits al cor de la terra» (Mt 12, 40). Crist esmenta “el cor de la terra”. Aquest lloc era 
conegut pels hebreus com a Sheol. A la cosmologia hebrea la Terra es concebia plana, coberta per 
una gran volta de cristall, ferro o bronze on es trobaven adossats els anomenats “estels fixos”. Fora 
de la gran volta celeste una esfera contenia les “aigües superiors” i les “aigües inferiors”. Unes com-
portes a la gran volta permetien la pluja. Entre la Terra i la gran volta es trobava el firmament amb 
el sol, la lluna i els astres. Per sobre de la gran esfera es trobaven els anomenats “alts cels”, el “cel de 
cels” on habitava Déu. La Terra estava fonamentada per grans pilars que s’enfonsaven en el gran 
abisme. Sota la Terra es trobava el Sheol, l’inframón, el lloc dels morts. El terme Sheol el traduïm 
per “inferns” quan proclamem el credo: «Davallà als inferns» (descendit ad inferos). El Sheol estava 
dividit en dues parts: l’una, era la morada dels justos o el si d’Abraham, justos recuperats per l’acció 
redemptora de Crist i l’altra era el Gehena, lloc de l’eterna condemnació, la “fornal ardent”, allò 
que nosaltres entenem com l’infern. Un infern que cal que entenguem d’acord amb el seu signi-
ficat simbòlic. El Catecisme ens ho aclareix: «Morir en pecat mortal sense estar penedits ni acollir 
l’amor misericordiós de Déu, significa romandre separats d’ell per sempre per la nostra pròpia 

Sarcòfag de Jonàs (inicis del s. IV dC) al Museo Pio Cristiano (Museus Vaticans).
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i lliure elecció. Aquest estat d’acte d’ex-
clusió definitiva de la comunió amb Déu 
i amb els benaurats és el que es designa 
amb la paraula infern» (CEC n. 1033). 

Jonàs visqué durant el regnat de Jerobo-
am II (s. VIII aC). Déu li ordenà pre-
dicar als ninivites, ja que no suportava 
més la seva perversitat, però Jonàs no es 
sentí capaç i desobeí. S’embarcà a Jafa 
rumb a Tarsis. Llavors el Senyor va pro-
vocar una gran tempesta enmig del mar 
i posà en perill la nau. Jonàs demanà als 
mariners que el llancessin al mar per a 
salvar la nau. Dins el mar fou engolit 
per un gran peix. Jonàs va estar dins el 
ventre del peix tres dies i tres nits. Dins 
el ventre pregà al Senyor i Déu va orde-
nar al peix que vomités Jonàs a la platja. 
El Senyor, per segona vegada, li ordenà que anés a Nínive, capital d’Assíria,  i així va ser. Allà 
predicà la penitència i els ninivites es convertiren. Déu va veure que havien renunciat al seu 
mal camí i els dispensà d’un gran càstig. Jonàs s’ho va prendre molt malament i s’enfurismà. 
Pregà al Senyor que li prengués la vida. El Senyor li va recriminar si li semblava bé enfurismar-se 
d’aquella manera. Jonàs va sortir de la ciutat, es va fer una cabana i s’estava allí, a l’ombra de la 
cabana, per a veure què passaria a la ciutat. El Senyor-Déu va fer créixer, per damunt de Jonàs, 
una carbassera que li fes ombra sobre el cap i li calmés el mal humor. Jonàs se n’alegrà molt. 
Però l’endemà, a punta de dia, Déu va disposar que un cuc rosegués la carbassera, i la planta es 
va assecar. Després, quan va sortir el sol, Déu envià un vent ardent de llevant. El sol queia de ple 
sobre el cap de Jonàs, que defallia i demanava la mort. Llavors Déu li va dir: «Aquesta carbas-
sera no t’ha donat cap feina, ni ets tu qui l’ha feta créixer: en una nit ha brotat i en una nit s’ha 
marcit. I mira com te’n planys! ¿I jo no havia de plànyer Nínive, la gran ciutat, on viuen més de 
cent vint mil persones que no distingeixen el bé del mal, a més de tant de bestiar?».

La història de Jonàs és una bellíssima ensenyança que mostra que Déu «és compassiu i benigne, 
lent per al càstig i ric en l’amor, i que es desdiu de fer el mal» (Jo 4, 2). És del tot coherent que 
Jesús es fixés tant en aquesta història. El Senyor té una missió conferida pel Pare. Ell ha creat 
les persones lliures, fins i tot per tal que puguin escollir una veritable relació d’amor amb llur 
creador. Però cal que la humanitat el conegui en essència i el camí per arribar a Ell. Els cristians 
sabem que Jesús s’ha encarnat per a mostrar-nos aquest camí, per a conduir-nos a través d’ell, 
per a explicar-nos el seu sentit i la correcta manera de travessar-lo. Ell mateix s’ha encarregat de 
fressar-lo per a fer-lo més transitable. Finalment, s’ha dirigit al Calvari i a la creu hem vist que 
les seves paraules no eren vàcues. Ha davallat als inferns com Jonàs al ventre del gran peix. Per 
la seva resurrecció ens ha obert les portes del Paradís i des d’allí ens espera amb els braços oberts 
perquè Déu és l’amor absolut. Aquest és el sagrat relat que transportem cada cop que processi-
onem pels carrers de les nostres ciutats, aquesta és la fe que professem.

Detall del mosaic de Jonàs llençat al mar de la vil·la romana de 
Centcelles (s. IV-V dC) (MNAT)
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Jerusalem i Tarragona, l’Oliva i la muntanya de les Oliveres 
CASUALITAT O POTSER NO?

Joan Menchon Bes
Historiador i arqueòleg

No he acabat d’aclarir del tot l’origen intel·lectual, l’origen icònic i l’origen iconogràfic d’una 
interessant comparació de la fesomia urbana de Tarragona i Jerusalem: si pugem a la muntanya de 
l’Oliva i veiem la vella Tàrraco al vessant oposat de les Terres Cavades i el coll de Paranys, tenim 
una imatge similar a la de Jerusalem des de la muntanya de les Oliveres amb la vall de Josafat, a 
més a casa nostra amb el cementiri, i les tombes dels profetes i fossars a la magnètica ciutat santa 
de la Terra Promesa.

Si la memòria no em falla, que tot és possible, la primera vegada que la vaig sentit va ser de Mn. 
Francesc Esteso deu fer gairebé 40 anys. De fet, també ho comentaven Mn. Miquel Barbarà i 
Mn. Joan Magí. I és una comparança que recollim A. Muñoz i qui subscriu en alguns escrits. A 
banda de la major importància de l’autoria de la comparança, el que copsa és comparar la imatge 
d’aquestes dues ciutats. No deixa de ser fins i tot casual. Però hi ha una màxima científica que 
explica que una vegada és casualitat; dues, coincidència i tres, llei. I amb els anys aprens que les 
casualitats no existeixen.

De fet l’arqueologia, com sovint passa a Tarragona, suggereix que en tot això l’atzar no és pas 
l’explicació. Repassem, ja que tenim presència oriental, jueva o no, el vessant est de la muntanya 
de l’Oliva. Recapitulem.

Per començar, al segle XVI l’humanista Lluís Pons d’Icart explicava que a la muntanyeta de Sant 
Pere, nom que també rep l’Oliva, hi havia unes restes antigues interessants. Al manuscrit original 
del seu Llibre de les Grandeses de Tarragona, editat el 1984 per Eulàlia Duran, es llegeix: 

“Lo temple de Sant Pere de Ses Saladas, attenent lo que tinc dit en lo primer capítol, per rahó de 
las lletras que·s troban en las rochas vivas o noms de particulars, que allí era lo empòrio. Segons la 
dita distributió dels temples que fa Vitrúvio, se à de presumir que era allí lo temple de Isis y Sera-
pis, que·l posà en lo empòrio. Y aquellas \tres/ columnas que allí se ròban devant la sglésia rodonas 
(?) que són ditas jònicas, tinc per molt sert que éran del pòrtico que solien fer en cada temple, que 
en nostra lengua se diu porxo o cubertís, perquè los que en lo temple anaven, trobant-lo tancat, 
en lo pòrtico estassen en cubert de aygua.” 
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A la versió castellana, que surt a la llum el 1572, es torna a publicar el 1883 i finalment és re-
produïda per Sánchez Real el 1981, ens explica més coses:

“El templo de Sant Pedro dicho de las Saladas, considerado lo que tengo dicho en el capitulo 
viii por razón de los nombres de los particulares que tenian el lugar cierto en el Emporio, que es 
cierto lugar de ferias y mercaderias, que según la distribución de los templos que haze Vitruvio, 
se ha de presumir que era el templo de la diosa Isis que solían edificar en el Emporio. Y aquellas 
tres columnas iónicas que son allí reluzientes devían ser del pórtico que solían hazer delante 
del templo, que en vulgar castellano se dize cobertizo, porque los que yvan al templo si estava 
cerrado y agua les tomava allí no se mojassen.

Y ansí se halla una piedra escrita en Tarragona la qual en summa soze que a Isis sacrificó Lodia 
Osiana, en honra y memoria de su hija Iulia Sabina, la qual piedra dize ansí: ISIDI AVG / 
SACRUM / IN HONOREM/ ET MEMORIAM / IVLIAE SABINAE / CLOD. OSIANA / 
MATER.”

Apareix, doncs, una inscripció dedicada a Isis. El darrer estudi, que va fer Géza Alföldy i va ser 
publicat a la magna obra Corpus Inscriptionum Latinarum suplement II, 2 edició, s’ha transcrit 
d’aquesta manera:

Isidi · Aug(ustae)
sacrum

in honor(em) ·
Iuliae Sabinae

Clod(ia) Orbiana
mater

És a dir, una ofrena de Julia Sabina Clodia a la seva mare, Clodia Orbiana, i a Isis. És una peça 
dels segles I-II dC.

La peça després va anar a parar a la Part Alta, potser traslladada després de l’enderrocament de 
l’església de Sant Pere Sacelades, durant la Guerra dels Segadors (1640-1652). La fortificació de 
la ciutat després del setge de 1641 va comportar l’enderroc dels edificis del voltant per evitar que 

Joan Menchon Bes
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fossin aprofitats pels enemics com a punts d’atac. Així van ser aterrats no solament Sant Pere 
Sacelades, sinó també Santa Magdalena de Bell-lloc, el monestir de Sant Fructuós... Actualment 
la peça forma part de les col·leccions del Museu Nacional Arqueològic i es troba al dipòsit epi-
gràfic de la Necròpolis Paleocristiana.

No hi ha la seguretat que les columnes realment fossin part d’un temple ni tampoc que fos de-
dicat a Isis per l’aparició de la peça epigràfica en aquesta zona, però és una possibilitat atendible. 
Si fos així, indicaria que en el lloc hi hauria una veneració procedent d’Orient, en aquest cas 
d’Egipte. Cal tenir en compte que també és d’origen oriental tant el judaisme com el cristianis-
me. I aquestes religions, que a més donen una explicació que pot satisfer les angoixes davant la 
mort, perquè parlen de resurrecció, van agafar volada a partir del segle I, com també el mitra-
isme, el culte a Attis, etc.

Les excavacions arqueològiques de la zona al voltant de mas Rimbau-mas Mallol van descobrir 
als anys noranta del segle passat una important zona funerària que es data entre els segles III i 
VII. Crida l’atenció que és un lloc que precisament no és proper a la ciutat de Tàrraco ni als 
barris fora muralla. Recordem que el costum d’enterrar-se en època romana és al voral de les 
vies i camins, que comença a modificar-se a partir del segle III, sobretot a partir del martiri dels 
cristians. Com en el cas de Tàrraco i l’execució de sant Fructuós i els seus diaques, Auguri i Eu-
logi (259), es va generar una zona d’enterraments cristians sobre el cementiri pagà del Francolí 
que amb el temps acaba sent la Necròpolis Paleocristiana.

Al mas Rimbau-mas Mallol tenim un conjunt d’enterraments d’inhumació que consisteixen en 
fosses al terra orientades bàsicament de sud-oest a nord-est. Les més antigues es cobreixen amb 
tègules romanes, peces de teulada planes fetes de terrissa, hi ha algun cas de taüts, que tenen 
orientació diferent i es detecten per la presència de claus als extrems de l’enterrament, ja que la 
fusta ha desaparegut amb el pas dels segles. També hi ha tombes d’àmfores dels segles III-IV. Les 
tombes posteriors ja són simplement clots al terra, per exemple caixes de lloses.

Les àmfores, recordem-ho, són recipients de terrissa que servien per transportar aliments. 
Doncs vet aquí que un percentatge significatiu procedeix de la zona de Palestina. A més, algu-
nes d’aquestes peces s’han relacionat amb l’exportació del vi havith del qual ens parla el Talmud, 
i també es feien servir per dur oli, figues seques, fesols, nous i ordi. En altres paraules, estem 
parlant de productes d’Orient vinculables al que coneixem com els aliments purificats (caixer). 

Un dels enterraments, precisament d’una dona i datat entre els segles VI-VII, es conforma per 
una caixa de lloses. La que li cobria la part el cap portava cisellada una menorà, però per la cara 
de dins. La menorà es tracta del canelobre de set braços identificatiu de la fe mosaica. El mala-
guanyat hebraista Jordi Casanovas en diu: “És com si algú al darrer moment hi hagués volgut 
deixar constància amb vista al futur que el difunt era un jueu.” 

Per acabar aquest periple arqueològic, cal fer esment de la troballa d’un seguit de fragments 
d’una inscripció funerària datable a partir del segle V: una placa de pedra grisa, el conegut llisós, 
que encara que està molt malmesa i trencada, ens parla d’un Samuel:
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Memoria
Remp ( itis ) (ie rabii ) Samueli

[- - -] Cosimi

Hom l’ha traduït com: Tomba del rabí Samuel ( - - - ) Cósim. Cal pensar que deuria formar part 
d’una mena de mausoleu o enterrament d’obra, vinculable també a un jueu, ja que la proposta 
de lectura que fa H. Niquet parla fins i tot d’un rabí.

Comptat i debatut, una vegada és casualitat; dos, coincidència, i tres, llei, com ja hem dit. 
L’explicació d’enterrar-se per almenys part de la comunitat jueva de Tàrraco a la muntanyeta de 
l’Oliva queda clara i costa associar-la únicament a la proximitat d’una via de comunicació. Es 
més, no coneixem enterraments explícitament jueus en altres llocs de la Tàrraco romana i visi-
goda. Quina devia ser la causa d’una elecció del lloc per al repòs etern en aquest lloc tan concret? 
Per què es van voler enterrar en aquest lloc? Doncs per què no pensar en l’evocació de Jerusalem.

Imatges:

La ciutat de Tarragona des de l’Oliva comparada amb la ciutat de Jerusalem des de la munta-
nya de les Oliveres (fotos J. Menchon i Museu Bíblic Tarraconense).

Joan Menchon Bes
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Programa D’ACTES
2022

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

“Fins als 7 anys serà obligatori que les aspirants portin un ciri de llum led”

DIMECRES 30 DE MARÇ
20.00 h  Presentació del XXI Opuscle de 
la Congregació de Senyores sota la Invoca-
ció de la Puríssima Sang de Nostre Senyor 
Jesucrist i de la Mare de Déu de la Sole-
dat, a càrrec del Sr. Jordi Guàrdia-Romeu, 
teòleg especialitzat en litúrgia, director de 
cants a la Catedral de Tarragona i membre 
del Centre Pastoral Litúrgica de Barcelona. 
L’acte tindrà lloc a l’església de Natzaret.

DIMARTS DE PASSIÓ, 5 D’ABRIL
18.30 h A l’església de Natzaret, Concert 
de Setmana Santa amb l’aula de Música 
Tradicional i popular El Tecler.

DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES DE 
PASSIÓ, 6, 7 I 8 D’ABRIL

De 18.00 - 20.00 h  L’església de Natzaret  
estarà oberta per venerar al Sant Crist de 
la Sang i a la Mare de Déu de la Soledat.
A les 19.30 h Pregària al Sant Crist de la 
Sang i  a la Mare de Déu de la Soledat.

DISSABTE DE PASSIÓ, 9 D’ABRIL
19.00 h Missa i oferiment del ciri pasqual 
a càrrec de les dues congregacions sota 
l’advocació de la Sang. L’acte tindrà lloc a 
la parròquia de la Santíssima Trinitat.

DIUMENGE DE RAMS, 10 D’ABRIL
Benedicció de les palmes al carrer de les Co-
ques. Processó a la S. E. Catedral i Santa 
Missa presidida per l’Excm. i Rvdm. Joan 
Planellas Barnosell, arquebisbe de Tarrago-
na i primat. (Pendent confirmació hora).

DIJOUS 17 DE MARÇ
18.00 h Junta General Ordinària de la 
Congregació de Senyores sota la Invoca-
ció de la Puríssima Sang de Nostre Senyor 
Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat 
en primera i única convocatòria a la Sala 
de Juntes de la Sang.

19.00 h Missa de difuntes a l’església de 
Santa Maria de Natzaret, organitzada per 
la Congregació de Senyores sota la Invoca-
ció de la Puríssima Sang de Nostre Senyor 
Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat.

DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES 28, 29 
I 30 DE MARÇ

18.00 - 20.00 h Repartiment de vestes a 
les aspirants de la Congregació de Senyo-
res sota la Invocació de la Puríssima Sang 
de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de 
Déu de la Soledat. Lloc: Secretaria de la 
Soledat - Casa de la Sang (c/ Natzaret, 1). 
Es podran tornar els dies 26 i 27 d’abril de 
18.00 - 20.00 h.

DIMARTS I DIMECRES  26 I 27 DE MARÇ
18.00 - 20.00 h Repartiment de vestes a 
les senyores congregantes de la Congre-
gació de Senyores sota la Invocació de la 
Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist 
i de la Mare de Déu de la Soledat. Lloc: 
Secretaria de la Soledat - Casa de la Sang 
(c/ Natzaret, 1).
Es podran tornar els 26 i 27 d’abril de 
18.00 - 20.00 h.
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Programa D’ACTES
2022

19.00 h Des de l’església de Natzaret, so-
lemne viacrucis per la Part Alta i el pas-
seig Arqueològic, que acabarà a la S. E. 
Catedral, on serà venerat el Sant Crist de 
la Sang i posteriorment tornarà a l’església 
de Natzaret. Els congregants han de portar 
vesta i gorgera.

DILLUNS SANT, 11 D’ABRIL
10.30 h Missa Crismal a la Catedral pre-
sidida pel Sr. Arquebisbe Joan Planellas i 
Barnosell. Durant la qual es consagrarà el 
Sant Olis.

DIMECRES SANT, 13 D’ABRIL
19.30 h Assistència del pas la Flagel·lació, 
acompanyat de congregants, aspirants i la 
banda de timbals del pas, a la processó del 
Dolor, que sortirà de l’església parroquial 
de Sant Joan, organitzada per la German-
dat de Nostre Pare Jesús de la Passió.
Hi poden assistir totes les congregantes i 
les aspirants de la Soledat que ho desitgin 
amb la vesta reglamentària. Esperem la 
vostra presència per acompanyar el pas.

DIJOUS SANT, 14 D’ABRIL
17.30 h Solemne Ofici del Sant Sopar del 
Senyor. Tot seguit, torns de guàrdia d’ho-
nor dels Armats al Santíssim Sagrament. 
L’ofici tindrà lloc a l’església de Natzaret.

DIVENDRES SANT, 15 D’ABRIL
6.00 h Sermó de Passió a la Catedral de 
Tarragona.

6.15 h Sortida de l’església de Natzaret 
dels congregants que acompanyin el Sant 
Crist de la Sang, que es dirigiran a la S.E. 
Catedral, des d’on a les 6.30 h sortirà el 

solemne viacrucis pels carrers de la Part 
Alta, que finalitzarà a l’església de Natzaret 
amb la veneració al Sant Crist de la Sang. 
Els congregants hi assistiran amb la vesta 
reglamentària i cucurulla penitencial.

11.00 h Solemne Acció Litúrgica de la 
Passió i mort del Senyor a l’església de 
Natzaret. 

17.40 h Recollida del pas de la Soledat. 
Les aspirants i congregantes poden acom-
panyar el pas de la Mare de Déu de la So-
ledat des del Col·legi d’Enginyers Indus-
trials (c/ Escrivanies Velles) fins a la plaça 
del Rei. 

19.30 h Des de l’església de Natzaret, tra-
dicional Processó del Sant Enterrament, 
declarada element festiu patrimonial d’in-
terès nacional per la Generalitat de Cata-
lunya i organitzada per la Reial i Venerable 
Congregació de la Sang. Hi assistiran totes 
les confraries, gremis, congregacions i ger-
mandats de la ciutat amb els seus passos.

DISSABTE SANT, 16 D’ABRIL
18.00 h Processó de la Mare de Déu de 
la Soledat, organitzada per la Congregació 
de Senyores sota la Invocació de la Puríssi-
ma Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la 
Mare de Déu de la Soledat, amb l’exercici 
de la Corona Dolorosa.

Vetlla Pasqual a la S. E. Catedral, oficiada 
per l’Excm. i Rvdm. Mons. Joan Planellas 
Barnosell, arquebisbe metropolità i pri-
mat, a la S.E. Catedral. (Pendent confir-
mació hora).
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JUNTA DIRECTIVA 

 President: Mn. Josep Queraltó Serrano 
 Priora:  Sra. M. Dolores Nolla Tapias
 Vicepriora: Sra. Dolors Fontana Milà
 Tresorera: Sra. Montserrat Gabriel Costa
 Secretària: Sra. M. Antònia Blanco Segura
 Vicesecretària: Sra. M. Teresa Potau Mas
 Majorala primera: Sra. Claustre Sevil Dasca
 Majorala segona: Sra. Joana Carrasco Forés
 Majorala tercera: Sra. Montserrat Domènech Figueras
 Vicetresorera i vocal primera: Sra. M. Montserrat Amigó Garcés
 Vocal segona: Sra. Gemma Brunet Las
 Vocal tercera: Sra. Yolanda Roca Chesa
 Vocal quarta: Sra. Helena de Lamoga García-Morato
 Vocal cinquena: Sra. Ana Bozalongo Antoñazas
 Vocal sisena: Sra. Ruth Marquès Montejano
 President honorari: Monsenyor Miquel Barbarà Anglès
 Congregant honorífica: María Josefa Prat López vda. de Salamero (C. núm. 1)
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1 Mª Josefa Prat López Vda. Salamero
2 Claustre Vallhonrat Llorach
3 Josefa Adserias Pascual
4 Carmen Dols Cabré
5 Teresa Bondia Aguiló
6 Teresa Casanovas Pedra
7 Montserrat Carballeira Vda. Roca
8 Mª Dolores Nadal Alaix
9 Mª Josefa Dalmau de Morán
10 Rosa Martí de Durán
11 Carmen Garcia Pujol
12 Conchita Porqueras de Ferré
13 Pepita Rodriguez Fonts
14 Montserrat Colet Sancho Vda. Sugrañes
15 Marta González Pedrol Vda. Escatllar
16 Mª José Andreu Bertran
17 Mª Montserrat Gabriel Costa
18 Mª del Pilar Escriu Cobos
19 Mª Glória Male de Pujol
20 Margarita Prat Lopez Vda. Mullerat
21 Mª Dolores Rafi Ollé
22 Mª Victoria Pedrol Medina
23 Mª Antonia Escarré de Adseria
24 Mª Montserrat Ruiz Alsina
25 Carmen Casas Ferré
26 Mª Dolores Esqué Ruiz
27 Mª Teresa Pinilla Cano
28 Mª Teresa Fernández Gimenez de Boronat
29 Montserrat Serra Tutusaus
30 Mª Dolores Castiñeira Vda Simó
31 Chitina García Pujol
32 Mª Rosa Perelló de Vallverdú
33 Mª Luisa Pérez de Castanedo
34 Roser Mas Vda. Potau
35 Mª Montserrat Amigó Garcés
36 Montserrat Company Ventosa
37 Rosa Mª García de Plana
38 Núria Fossas Gil
39 Montserrat Duch Bové, Vda. Salvat
40 Mª Elena Llurba Mateu
41 Mª Asunción Marsal Vda. del Fraile
42 Mª Asunción Roselló Cavallé
43 Mª Dolores Nolla Tapias
44 Isabel Veciana Botanch
45 Mª del Carme Bosqué Ibañez de Marsal
46 Montserrat Tapias de Martínez
47 Isabel Iglesias Pocurull
48 Mª Josefa Ferrer Fortuny
49 Mª Victoria Rimbau 
50 Mª Montserrat Bordas Cobo
51 Mª Carmen Barriach Molas, de Juan
52 Mª Pilar Fontana Milà

53 Mª Dolors Fontana Milà
54 Mª del Carmen Iglesias Gomà Vda. Espejo
55 Mª Pilar Roselló Cavallé
56 Mª Dolores López Izquierdo
57 Mª Magdalena Roselló Cavallé
58 Rosalia Vallvé Navarro
59 Mª Josefa Sanromá Jané
60 Mª Teresa Aragonés Valls
61 Mª Asunción Tarragó Guinovart
62 Isabel López Izquierdo de Potau
63 Mª Cristina Vidal Pedrol
64 Angeles Anguela Fa
65 Angelita de Muller de Tarradellas
66 Beatriz Merelo Sanromà
67 Mª Asunción Jané Rodriguez
68 Pilar Banús de Vallvé
69 Inmaculada Sevil Hevia
70 Imma Marsal Cavalle
71 Mª Pilar Sanromá Jané
72 Mercedes de Muller de Otero
73 Andrea Castellà Záforas
74 Mª Valentina Sotoca Cortés
75 Mª Elena Roselló Cavallé
76 Rosa Margarita Roselló Cavallé
77 Montserrat Dols Saperas
78 Mª Teresa Alfaro Bozalongo
79 Paquita Baila Vda. Sanromà
80 Montserrat Segarra Ferran
81 Mª Angeles Peralta Maestrejuán
82 Mercedes Pujals de Martí
83 Mª Carmen Sanromá Jané
84 Pilar Alió Borras de Ricomà
85 Berta Malet Masalles
86 Helen Artigau Cots de Solé
87 Adelaida Espejo Iglesias de Palau Ribes
88 Mireia Espejo Iglesias de Castro
89 Mª Jesús Coll Vda Pallarés
90 Teresa Galea de Carcolé
91 Mª Antonia Blanco Segura
92 Mª Claustre Sevil Dasca
93 Ana Mª Sevil Dasca
94 Montserrat Iglesias de Ulloa
95 Roser Potau Mas
96 Mª Teresa Potau Mas
97 Marta Potau Mas
98 Patricia Tapias Ibañez
99 Mª Josefa Sotoca Cortés
100 Mercè Jané Alegret
101 Mª Carmen Martí Viamonte de Terraza
102 Mª Carmen Campo Gomicia de Gómez
103 Mª Dolores Plana Gavaldà
104 Mª Pilar Aromir Vda. Martí

105 Mª Luisa Castanedo Pérez
106 Mercedes Palomino Vda. Sales
107 Eulàlia Potau Mas
108 Montserrat Vilá Miquel
109 Montserrat Potau Mas
110 Mª Victoria Espejo Iglesias de Gómez Iturriaga
111 Inés Solichero Roselló
112 Soledad Sánchez Yepes
113 Mª Carmen Fortuny Grau
114 Mª Dolores Castellà Záforas
115 Mª Jesús Pallarés Coll
116 Montserrat Alegret Vda. Lleixà
117 Mercedes Alegret de Bou
118 Mª Luisa Alegret Combalia
119 Carmen Alegret de Martí
120 Beatriz de Muller Mencos
121 Sofia de Muller Mencos
122 Chitina Bardají Ruiz
123 Montserrat Boada Gasulla
124 Antonia Fontanilles de Ribé
125 Natividad Tomás Francesch
126 Mª del Carmen Ferrer Egea
127 Mª José Guillén Torres de Solé
128 Mª Claustre Salvat Duch
129 Alicia Roca Carballeira
130 Mª Angeles Hernandez-Sanahuja Anguera
131 Rosa Margarita Hernandez-Sanahuja Anguera
132 Mª Carmen Alvarez Pérez
133 Júlia Rovira Murillo
134 Angeles Campo Gomicia de García
135 Montserrat Tomás de Pepió
136 Mª Angeles Roca Carballeira
137 Emma Blanco Zárate de Prat
138 Mª Rosa Budesca Aguiló
139 Ana Mª Queralt Fontanals
140 Núria Gómez Porta
141 Mª Emilia Bautista Figuerola
142 Raimunda Olivé Vda. Pallach
143 Josefina Oriol Baiguet Vda. Massó
144 Alicia de Muller Mencos
145 Mª Teresa Mallafré Valero
146 Paquita Boltó Vda Bella
147 Rosalia Cusidó de Maseras
148 Teresa Martí Aromir
149 Carmen Queralt Fontanals
150 Amparo Mallafré Cajigao
151 Julia Tapias de Tresseras
152 Mercedes Tapias Albiac
153 Mª Teresa Campanera Parramón
154 Montserrat Coll de Serrano
155 Josefa Gassó Mestre
156 Mª Rosa Robert Cardona de Virgili

Congregants 2022
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157 Yolanda Roca Chesa
158 Inés Potau Mas
159 Angeles Escobar Garrido
160 Mª Juana Zaragoza Gras
161 Josefa Cañellas Horta
162 Mª Dolores Lafuente Alonso
163 Mª Pilar Serrano de Pallarés
164 Esmeralda Sevil Gomis de Belmonte
165 Montserrat Sevil Gomis
166 Juana Recasens Bassedas
167 Carmen Vericat Royo
168 Mª Teresa Rodríguez Monteverde de Jané
169 Gertrudis Martí Aromir
170 Cristina Lleixà Alegret
171 Cristina Satué Vallvé
172 Mercedes Vallvé Martí
173 Sara Guardia Catalán
174 Rosa Mª Solé Rubio
175 Teresita Fontana Bertrán Vda.Prat
176 Lourdes Gras Virgili
177 Magda Bernaus Pascual
178 Carmen Calvo Huguet
179 Mª Dolores Andreu Salomó
180 Mª Belén Ansuaga Sentís
181 Gloria Salvat Duch
182 Montserrat Fortuny Grau
183 Xandra Tarragó Amigó
184 Juani Franco Martínez
185 Pilar Serrano Coll
186 Beatriz Satué Vallvé
187 Laura Passiti Franquet
188 Adela Tapias López Vda Rodriguez
189 Ana Mª Tasias Vidal
190 Ana Mª Lop Vaquero
191 Mª Dolores Gras Sanz
192 Amparo Brú Gómez
193 Magda Mª Moya Fortuny de Nin
194 Magda Mª Nin Moya
195 Mª Victoria Nin Moya
196 Isabel Miró Berrocal
197 Rosa Mª Ricomà Vallhonrat
198 Matilde Rodríguez Entero
199 Ana Mª Brú Gómez
200 Marta Cassany Virgili
201 Olga Robledo Artigau
202 Sandra Moncunill Sevil
203 Isabel Potau Mas
204 Isabel Serrano Coll
205 Mª Dolores Roquet-Jalmar Ensesa
206 Natalia Segura Pérez
207 Montserrat Virgili Dalmau
208 Montserrat Virgili Costa

209 Mª Cinta Pons Mestres Vda. Esporrín
210 Mª Antònia Bosch Rillo
211 Mª Isabel Colet Solé
212 Mercedes Pinós de Farrè
213 Marta Gago Panadé
214 Araceli Carrasco Muñoz
215 Teresa Blanco Segura
216 Carmen Blanco Segura
217 Inmaculada Bea Ribes
218 Patricia Marsal Bosqué
219 Asunción del Fraile Marsal
220 Olivia Merelo de Barberá Roig
221 Cristina Marsal Periz
222 Beatriz Pino Roca
223 Almudena Aymat Satué
224 Maria Martí Solé
225 Lídia Alcalde Cugat
226 Sílvia Serres Soler
227 Natalia Serres Soler
228 Elisabeth Benítez Gispert
229 Mercè Pallach Olivé
230 Modesta Pozuelo Molina
231 Pilar Pozo Pozo
232 Carmen Velasco Muñoz
233 Carmen Junquera Burdeos
234 Inmaculada Romero Garcia
235 Mª Pilar Adserà Gebellí
236 Sagrario Pozo Martín
237 Montserrat Doménech Figueras
238 María Prim Carrasco
239 Marta Artigau Cots
240 Mª Camino San Román Castanera
241 Elisenda Segura Pérez
242 Magda Martí Mercadé
243 Mª Carmen Andrés Pueyo
244 Francisca Gras Vendrell
245 Teresa Gónzalez Masdeu
246 Vicenta Bartolí Merola
247 Ana Vives Sendra de Sáez
248 Natividad Ramírez Giménez
249 Mª Luisa Pastor Andreu
250 Mónica Julve Larrubia
251 Marta Serrano Coll
252 Ana Mª Bea Ribes
253 Francisca Adell Pérez
254 Ana Estopá Navalón
255 Mª Teresa Carcolé Vidal
256 Maruja Ballarín Sarrablo
257 Anna Lladó Madico
258 Pilar Cortés Palau
259 Montserrat Sentís Tamburini
260 Eva Tarragó Amigó

261 Natalia Solé Artigau
262 Alejandra Marsal Bosqué
263 Agueda del Fraile Marsal
264 Meritxell Baches Serra
265 Núria Alegret Fontana
266 Mª Carmen Morán Dalmau
267 Mª Mercedes Boronat Fernández
268 Núria Gabriel Lop
269 Maria Pino Roca
270 Noelia Llitrà Dalmau
271 Beatriz Solé Artigau
272 Alejandra Pastor Andreu
273 Alba Colet Roselló
274 Mª Victoria Esquerra Sanromà
275 Cecilia Julve Larrubia
276 Marta Huber Potau
277 Laura Huber Potau
278 Emma Prat Blanco
279 Núria Prat Blanco
280 Anna del Fraile Marsal
281 Anna Vilà Tapias
282 Maria Adserias Escarré
283 Ana Franco Martínez
284 Montserrat Bella Boltó
285 Mona Moncunill Sevil
286 Sandra Simó Blanco
287 Aurelia Marsal Ricomà
288 Mª Mercedes Tresserras Tapias
289 Mónica Huber Potau
290 Verónica Tapias Zaragoza
291 Zoa Ferràndiz Sanromà
292 Ana Vallvé Fontana
293 Inés Potau López
294 Alejandra Vives Sanromá
295 Iraida Belmonte Sevil
296 Carla Belmonte Sevil
297 Inés Solé Guillén
298 Mireia Aymat Satué
299 Gabriela Micó Recasens
300 Sofia Gasull Guardia
301 Judith Nadal Gras
302 Mª Teresa Boronat Fernández
303 Montserrat Martí Rodríguez
304 Alicia Sàez Vives
305 Ana Fortuny Tasias
306 Maria Fortuny Tasias
307 Mª Victoria Fabregat Sevil
308 Mª Isabel Fortuny Miró
309 Mertixell Anglès Brú
310 Montserrat Anglès Brú
311 Montserrat Martorell Salort
312 Clara Tarradellas de Muller
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313 Rocio Ramos de Muller
314 Araceli Salvadó Carrasco
315 Montserrat Salvadó Carrasco
316 Mª Claustre Costa Albiol
317 Rosa Mª Pintado de Aizpuri
318 Bárbara Pintado Duch
319 Mónica Benito Gázquez
320 Montserrat Adán Doménech
321 Mª Montserrat Boada March
322 Vanessa San José Méndez
323 Soledad García Gorbeñax
324 Carlota Sánchez Sanromà
325 Alba Calderón Marsal
326 Julia Marsal Ricomà
327 Glória Pino Roca
328 Anna Potau Bustamante
329 Cristina San José Méndez
330 Mª Amelia Sentís Masllorens
331 Gemma Mas Sotoca
332 Irene Potau López
333 Elena Gallego López
334 Eva Pijuan Robledo
335 Mª Belén Cabré Pérez
336 Cristina Savin Vidal
337 Clara Savin Vidal
338 Elena Ulloa Iglesias
339 Sofia Vilá Pozo
340 Montserrat Solano Prats
341 Mª Teresa Franquet Sugrañes
342 Marta Ricomá Alió
343 Miriam Ricomá Alió
344 Mª Cruz Goñi San Miguel
345 Pilar Gascón Sotoca
346 Montserrat Garcés Altadill
347 Mercedes Dalmau Massó
348 Rocio Llitrà Dalmau
349 Almudena López Panisello
350 Mónica Busquets Martí
351 Clàudia Teixell Aleu
352 Rosana Combalia San Román
353 Marta Cascón Goñi
354 Mª Luisa Torres Sanz
355 Teresa Fabregat Nuet
356 Carmen Fabregat Nuet
357 Miriam Fernández de Caleya Dalmau
358 Mª Francisca Dalmau Massó
359 Mª Rosa Moncusí Ollé
360 Mª Rosa Ciurana Moncusí
361 Rosa Picornell Ciurana
362 Dolors Amell Pons
363 Tatiana Belmonte Sevil
364 Adelaida Gómez de Iturriaga Espejo

365 Roser Costa Albiol
366 Mª Teresa Rivelles Blanco
367 Sandra Lleixà Alegret
368 Teresa Rimbau Prat
369 Blanca de Juan Barriach
370 Mª del Mar Basco Cuadrada
371 Ana Basco Cuadrada
372 Mª Teresa Gutierrez Carrera
373 Juana Robert Cardona
374 Natalia Caballero Pavón
375 Elisabeth Castell Mallafré
376 Rosa Mª Torres Fernández
377 Margarita Garijo Sadurní
378 Natividad Murtra Solé
379 Mª Carmen Domingo Belando
380 Ana Calvo Elias
381 Marta Perez Noguera
382 Celia del Diego Thomás
383 Mª Rosa Carola Cosialls
384 Francisca Ayala Parejo
385 Antonia Caparrós García
386 Marta Callao Guim
387 Bárbara Guim Llovet
388 Mª Victória Guinart Mateu
389 Cristina Montalban Fabra
390 Pilar Gázquez Jurio
391 Concepción Fabra Lluch
392 Maria Jiménez López
393 Cristina Casas Roca
394 Isabel Bacarizo Giménez
395 Ana Jané Oliván
396 Elena Arqued Jané
397 Blanca Jané Oliván
398 Rocio Arqued Jané
399 Isabel Pigem Ricart
400 Florentina Penco Bermejo
401 Carme Tamburini Trallero
402 Josefa Figueras Trillas
403 Eva Lourdes Vallvé Alvarez
404 Mª Antonia Ferrer Martínez
405 Silvia Mª Sancho Roca
406 Carla Aymar Potau
407 Anna Mª Mateu Morelló
408 Núria Alfaro Mateu
409 Beatriz de Castro Espejo
410 Filomena Sentís Masip
411 Isabel Vallvé Domingo
412 Alicia Vallvé Domingo
413 Francisca Figueras Simó
414 Marina Vives Blanco
415 Mª del Pilar Solano Prats
416 Montserrat Domingo Saigí

417 Mercedes Dexeus Domingo
418 Mª Teresa Chillida Ronchera
419 Teresa Gené Escoda
420 Rosa Bigorra Fernández
421 Marta Hernández Anadón
422 Elisenda Morales Bigorra
423 Mar Ulloa Iglesias
424 Virginia Martí Llaurado
425 Mª Dolors Comas Andreu
426 Isabel Domingo Martí
427 Júlia Solé Guillen
428 Raquel Maset Gaya
429 Mª Carme Panadés Ferrer
430 Ana Hernández Panadés
431 Leyre Ucha Alfaro
432 Eulalia Gené Fleix
433 Nuria Marti Nieto
434 Mª Cinta Andreu Faiges
435 Glória Rovira Martí
436 Blanca Martí Garrido
437 Cristina Martí Sirvent
438 Isabel Rovira Martí
439 Yolanda Casas Roca
440 Ana Ondiviela Bozalongo
441 Mª Joana Carrasco Forés
442 Teresa Brú Sales Vda. Rovira
443 Mª Soledad Aparicio Palazuelos
444 Mª Concepción Ibars Simó
445 Mª Claustre Arribas Ibars
446 Belén Ramos de Muller
447 Gloria Albacar Sancho
448 Carme Basora Canals
449 Laura Val Corominas
450 Ana Pallarés Coll
451 Mª Rosa Company Ventosa
452 Rosa Frisach Domadel
453 Elodia García Frisach
454 Elisabeth Aranda Núñez
455 Ana L Bozalongo Antoñazas
456 Alejandra Vallvé Banús
457 Silvia Peña Güell
458 Judith San José Mendez
459 Montserrat Nieto Roldan
460 Ana Borrull Riera
461 Maria Llobera Calaf
462 Ana Castell Mallafré
463 Montserrat Mallafré Gázquez
464 Pilar Cusido Miró
465 Amàlia Palau Gual
466 Marta Balañá Lucena
467 Mª Pilar Zárate Sánchez
468 Ariadna Arola Brunet
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469 Alejandra Arola Brunet
470 Alicia Benítez Gispert
471 Marta Dalmau Roig
472 Aleyda Carrillo Olivé
473 Blanca Escatllar González
474 Núria Escatllar González
475 Núria Valldosera Escatllar
476 Carlota Lozano Alsina
477 Mª Mercedes Saiz Murillo
478 Ingrid Alvarez Montalbo
479 Miriam Alvarez Montalbo
480 Laura Pons Estradé
481 Alba Boronat Pons
482 Mª del Mar Pons Estradé
483 Sonia Boronat Pons
484 Iris Pons Romeu
485 Marta Escatllar González
486 Marta Grau Carrasco
487 Sonia Grau Carrasco
488 Núria Rubio Gómez
489 Joana Serra Virgili
490 Gemma Brunet Las
491 Andrea Jordà Martínez
492 Sonia Mestre Martínez
493 Maria Dolores Signes Ruiz
494 Arantxa Siendones Bordas
495 Mª Carmen Alonso Fontbona
496 Susana García Alonso
497 Elisenda Joglar Huber
498 Covadonga Joglar Huber
499 Irene Huber Company
500 Mª Mercé Martorell Comas
501 Clara Matas Roselló
502 Andrea Roselló Englad 
503 Mercedes García Forcada
504 Begoña Parra García
505 Agustina Granadero Monjo
506 Mª Dolores Bosch Gutiérrez
507 Maria Doménech Mezquida
508 Andrea Losada Castellà
509 Araceli Anadón Esquiroz
510 Anna Pedraza Vidal
511 Carla Jané Oliván
512 Marisé Odena Rosell
513 Marina Vallvé Odena
514 Marta Vallvé Odena
515 Carmen Ochoa Calvo
516 Gabriela Vallvé Ochoa
517 Mª Teresa Martí Estrada
518 Ana-Cristina Campón Ferreras
519 Mª Lluïsa Sanz Herraiz
520 Cristina Peña Güell

521 Josefa Fabregat Nuet
522 Mª Angeles López Domínguez
523 Antonia Gómez Botella
524 Anna Vives Blanco
525 Blanca Ondiviela Bozalongo
526 Gabriela de Castro Espejo
527 Mercé Marín Ferrer
528 Mª Dolores Duch Bové
529 Maria Pluvinet Duch
530 Mª Antonia Morros Lucas
531 Juana García Sánchez
532 Rosa Carme Segalà Capdevila
533 Esther Sanz Herraiz
534 Ana Teresa Sanfiz Sancho
535 Carla Helena Bria Montcusí
536 Josefa Jiménez Giraldez
537 Mª Cristina Pons Güell
538 Ruth Pons Romeu
539 Marta Bonillo Segalà
540 Aida Bonillo Segalà
541 Mariona Brull Andreu
542 Dolors Andreu Prats
543 Mireia García Bernaus
544 Eugenia Aymat Castresana
545 Isabel Soriano Perea
546 Paula Baena Zárate
547 Maria Boada Gea
548 Mª Dolors Torres Eguiluz
549 Mª Neus Torres Eguiluz
550 Laura Sales Palomino
551 Maria Mullerat Pigem
552 Núria Domingo de Mullerat
553 Roser Peiró de Mullerat
554 Sílvia Fuster Mateu
555 Anna Labata Marco
556 Rosa Mª Batet Alonso
557 Maria Ferrando Babot
558 Inmaculada Ribalt Muñoz
559 Mª Josefa León Rebollo
560 Dolores Miquel Serrano
561 Rafaela Roman Marín
562 Mónica Tarragon Peralta
563 Mª Carme Mir Felip
564 Mª Dolores Sans Vidal
565 Purificación López Segura
566 Miriam Salvadó Agustín
567 Julia Robledo Carrió
568 Elisabeth Arribas Ibars
569 Pilar Ortiz de Paz
570 Laura López Vendrell
571 Paula Cristobal Sanz
572 Trini Pérez Yeste

573 Araceli Gómez López
574 Mª Inmaculada Vendrell Blanco
575 Mª Carmen Duch Torrelles
576 Marina Llorach Salvadó
577 Patrícia Escarre Nin
578 Anna Baviera Calero
579 Júlia Mullerat Domingo
580 Clàudia Mullerat Domingo
581 Mª Rosa Casellas Andreu
582 Glória Domènech Virgili
583 Anna Mª Pons Estradé
584 Teresa Aguinaga Fernández
585 Marina Aznar Sanchís
586 Paula Calderón Satué
587 Cristina Muñiz Melich
588 Gemma Alvaro Polo
589 Cynthia Queralt Alvaro
590 Alicia Batlle Carbó
591 Ana Mª Fontanals Bonet
592 Inés Calderón Satué
593 Natalia Artero Boronat
594 Mª Pilar Bote Vidal
595 Maria Sabaté Sabaté
596 Rosa Mª Tierraseca Matute
597 Mª Cinta Itarte Rabadà
598 Gemma Marchena Angos
599 Mireia Marchena Angos
600 Joana Angos Mirantes
601 Teresa Leiva Villalba
602 Esther Ventura Dalmau
603 Josefa Girona Gil
604 Natalia Lacasa Vidal
605 Elvira Ballester Garris
606 Ana Pérez Romero
607 Maria Murguía Benitez
608 Yasmina Solé Carolá
609 Diana Solé Carolá
610 Núria Borrull Riera
611 Silvia Borrull Riera
612 Loli González Felix
613 Clàudia Segarra González
614 Ana Mª Terceño Gómez
615 Beni Baviera Calero
616 Mª Carmen Franqueza Roca
617 Emilia Preciado Maydeu
618 Mª Luz del Amo Clari
619 Francisca Josefa March Roca
620 Marta Buera Potau
621 Marina Buera Potau
622 Maria Balañá Lucena
623 Yaiza de la Cruz Morán
624 Mª Carmen Olivera Martínez
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625 Josefa Martínez Martínez
626 Núria Espinet Degracia
627 Laura Ventosa Andreu
628 Inmaculada Llauradó Grau
629 Pilar Eloisa Vives Turegano
630 Esther Socias Balada
631 Mireia Ventura Ripoll
632 Concepción Olivera Martínez
633 Clara Pons Estradé
634 Montserrat Aleu Calvet
635 Mª Mar Fernández de Caleya Dalmau
636 Ana Gutíerrez Fernández de Calella
637 Maria Espejo Liso
638 Olga Montagut Galimany
639 Mª Victoria Arbeloa Rigau
640 Ana García Anguela
641 Marta Ribas Sánchez
642 Mª Carmen Méndez Moreno
643 Sónia Alvarez Borrás
644 Ana de la Guerra Palacios
645 Maria Sevil de Llobet
646 Núria Mullerat Domingo
647 Montserrat Ribas Montilla
648 Francisca Calbet Soliano
649 Natalia Dalmau Roca
650 Mª Pilar Borrás Marco
651 Violant Andreu Salla
652 Marta Vidal Jorda
653 Anna Tous Aymat
654 Magda Mestre Castells
655 Clara Mullerat Peiró
656 Judith Queralt Solé
657 Anabel Hernández Anadón
658 Ariadna Lucena Vargas
659 Ignacia Alujas Golarons
660 Núria Ballart Alujas
661 Laura Guinovart Castan
662 Maria Ribé Rufa
663 Anna Valldosera Escatllar
664 Nùria Flavià Gayà
665 Montserrat Pomerol Sanchez
666 Nefertari Picó Plaja
667 Ana Montserrat Boronat Sánchez
668 Marina López de Manuel
669 Mireia de Manuel Pradas
670 Mercè Pradas Cortina
671 Carmen Aguirre Parra
672 Dolores Almazán Ruiz
673 Mª Carmen Almazán Ruiz
674 Mª Dolores Blanco Almazán
675 Clara Adserias Hernández
676 Sílvia Adserias Hernández

677 Conchita Adserà Pardines
678 Mª Antonia Solé Colom
679 Mª José Heras Tuset
680 Martina Labata Ferrandiz
681 Belén Fernandez de Caleya Ramiro
682 Jùlia Adserà Flavià
683 Gracia Alvarez Murillo
684 Mª Gracia Murillo Rodriguez
685 Dolores Mª Tierraseca Matute
686 Josefina Badia Oller
687 Patricia Musolas Farrell
688 Esther Musolas Farrell
689 Angelines Diñeiro Iglesias
690 Paula Lozano Alsina
691 Cristina Aguiló Calaf
692 Rosa Mª Andreu Sabadell
693 Raquel Vidal López
694 Ingrid Vidal López
695 Aurelia Delgado Gómez
696 Leyre Rovirosa Rodríguez
697 Elena Mas Salguero
698 Angels Creus Tuebols
699 Maria Potau Mas
700 Maria Gimenez Llitrá
701 Antonia León Martinez
702 Mª Carme Baiget Solé
703 Mª Teresa Carné Horta
704 Antonieta Rovira Porqueras
705 Blanca Ribé Rufa
706 Mª Montserrat Rufa Gracia
707 Elena Aguilar Yxart
708 Dolors Marti Seró
709 Montse Martí Estrada
710 Tere Allué Torra
711 Cloe Labata Ferrandiz
712 Natalia Piñol Suarez
713 Mª Merce López Vendrell
714 Alejandra Palmira Hernandez Pastor
715 Emma Stephenson Pastor
716 Lucia Satué Mas
717 Laura Mallafré Gazquez
718 Irene Perez Passiti
719 Susana Gonzalez Tost
720 Mª Asuncion Tost Ortiz
721 Mariona Baranda González
722 Mercedes Murillo Rodriguez
723 Yolanda Alabart Segura
724 Maria Nieves Alabart Segura
725 Rosa Mª Garcia Martinez
726 Mª Antonia Rodriguez Vallejo
727 Ramona Gimenez Martinez
728 Josefina Andreu Rodriguez

729 Filomena Rodriguez Vallejo
730 Irene Clara Guerrero Ramos
731 Belén Villares Ferrandiz
732 Alexia Palau de Ribes Espejo
733 Alisa Gil Queralt
734 Sofia Salvat Argany
735 Mª Dolors Forcadell Masdeu
736 Maria Lorenzo Sanchez
737 Vinyet Salvado Ruiz
738 Elisabeth Flores Calvet
739 Natalia Iriso de Mullerat
740 Alicia Mullerat Iriso
741 Mariona Mullerat Peiro
742 Patricia de la Paz Marsal
743 Carme Tous Aymat
744 Ruth Corominas Creus
745 Judith Heras Tuset
746 Ana Mª Mota Jimenez
747 Anabel Torrado Mota
748 Beatriz Lopez Iparraguirre
749 Cristina Ballart Alujas
750 Mireia Satue Socias 
751 Mariona Arandes Busquets 
752 Carol Arandes Busquets 
753 Mª Dolors Masdeu Almenara
754 Marina Marti Triquell
755 Mª dels Angels Grau Bella
756 Claudia Peyra Grau 
757 Nuria Alegre Franco
758 Laura Pardell Dominguez
759 Lidia Pardell Dominguez
760 Maria Fernandez Franco
761 Mª Montserrat Garcia Roca
762 Esther Pere Mas
763 Concepción Medina Bermejo
764 Laia Batlle Cardó
765 Júlia Grau Tresserres 
766 Núria Martinez Grau 
767 Maite Parrilla Vidal
768 Irene Roca Reixach
769 Laia Musté Beltri
770 Lucia Gallego Bosch 
771 Alba Musté Beltri
772 Anna Tarrago Garcia
773 Mariona Musté Salvado
774 Maria Busquets Pluvinet
775 Joana Serret Sanahuja
776 Elvira Sanahuja Rosell
777 Elvira Ferrando Gomez
778 Helena de Lamoga Garcia-Morato
779 Ana Gonzalez Morales
780 Luisa Jorge Pizarro
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781 Irene Fernandez de Caleya Miquel
782 Paula Fernandez de Caleya Miquel
783 Alba Piñol Moreno
784 Mariona Guasch Camacho
785 Inés Lecuona Musolas
786 Esther Juncosa, Vda. Musolas
787 Teresa Pego Gallego
788 Elena Yxart Montañes
789 Núria Pérez Martí
790 Núria Benedicto Ferrer
791 M. Rosa Rebull Plà
792 Maite Mullerat Peiró
793 Megan McLaughlin de Mullerat
794 Claudia Sentís Esteban
795 Aina Sentís Esteban
796 Mª Victòria Forns Fernández
797 Alba Gómez Forns
798 Maribel Rubio Diaz
799 Georgina Garcia Rubio
800 Ariadna Escatllar Suárez
801 Mª Angeles Guerrero Pulido
802 Alexia Martinez Sevilla
803 Mª Carmen Avellá Shaw
804 Lidia Villa Sánchez
805 Esperanza Villa Sánchez
806 Anna-Yangyi Vilà Morales
807 Montserrat Butet Juncosa
808 Carmen Nieves Fernaud Vela
809 Paula Seró Huber
810 Susana Mullerat Iriso
811 Begoña Lecuona Musolas
812 Gloria Mila Roca
813 Emma Alfaro Franqueza
814 Isabel Giró Lascano
815 Carmen Jimenez Hurtado
816 Alexandra Rion Marqués
817 Dolors Segura Bisbal
818 Mª Dolores Garabatos Bosch
819 Cecilia Garabatos Bosch
820 Elena Ventosa Andreu
821 Mireia Pérez Mallén
822 Laura Giralt Folch
823 Alba Carcellé Herrera
824 Clàudia Marsal Escudé
825 Clara Puigbo Marsal
826 Rita Serra Marsal
827 Carla Lozano del Fraile
828 Ana Pérez Ferret
829 Berta Samper Pérez
830 Ariadna Gallego Serra
831 Maria Isabel Da Conceiçao Coelho

832 Marta Mendoza Fortuny
833 Montserrat Molins Garcia
834 Valentina Diaz Rubio
835 Joana Colet Rabassa
836 Ivet Roch Colet
837 Dolors Farriol Batalla
838 Cayetana Hernández Pastor
839 Susana Fernández García
840 Ana Nonell Fernández
841 Lluïsa Serres Cirujeda
842 Berta Cerezo Huber
843 Sara Tomàs Serres
844 Anna Colomines Montfort
845 Patricia Martí Asenjo
846 Mª de los Santos Torrecillas
847 Anna Maria Tarafa Camps
848 Montserrat Piqué Vda. Boronat
849 Mª Creu Gómez Romero
850 Laura Sastre Núñez
851 Aurora de la Torre Trillo-Figueroa
852 Mercedes Forns Fernández
853 Raquel Lago Forns
854 Ana Isabel Garcia Rodriguez
855 Blanca Fernández de Caleya Dalmau
856 Mª José Olivera Martínez
857 Maria Gebelli Granell
858 Mónica Gimenez Llitrá
859 Maria Vicario Jordá
860 Miriam Andreu Rodriguez
861 Clara Samper Pérez
862 Rosa Mª Pamies Poblet
863 Blanca Garcia Carreño
864 Celia Josa Castillejo
865 Marta Vicario Jordá
866 Judit Garcia Pallares
867 Mª del Carmen Estupiña Sánchez
868 Cristina Comes Fortuny
869 Laura Comes Fortuny
870 Laia Garcia Pallarés
871 Adriana Grañó Marsal
872 Inés Mendoza Fortuny
873 Alexandra Cubells Moncunill
874 Carla Seró Huber
875 Paloma Prat Freijanes
876 Elena Prat Freijanes
877 Caterina Tresserres Pianigiani
878 Maria Martinez Grau
879 Georgina Satué Giralt
880 Paula Salazar Carracedo
881 Maria Salazar Carracedo
882 Roser Cabré Potau

883 Georgina Pujol Potau
884 Ruth Marqués Montejano
885 Marta Pintado Romero
886 Anna Pintado Pino
887 Carla Satué Giralt
888 Gloria Cerezo Huber
889 Eulàlia Veà Miranda
890 Júlia Pujadas Sugrañes
891 Joana Cañellas Santos
892 Clàudia Barcelona Caballero
893 Eva Sugrañes Aymamí
894 Rosario Tortosa Ruiz
895 Mª Teresa Pallejà Franquet
896 Ana Pallejà Franquet
897 Ester Pallejà Franquet
898 Pilar Turégano Fuentes
899 Miriam Gallego Serra
900 Concepció Simó Baiget
901 Gabriela Hernández Pastor
902 Marta Martinez Grau
903 Mª de las Mercedes Grau Tresserres
904 Irene Vico Parejo
905 Remei Ortega Parejo
906 Mª Angels de la Salud Fernández
907 Roser Vallvé Cid
908 Martina Vallvé Pérez
909 Helena Pineda Estopá
910 Mª dels Angels Luque Torralbo
911 Miriam Marsal Cilleros
912 Claudia Aixelá Goudinoff
913 Andrea Santos Domenech
914 Magdalena Duch Baduell
915 Loreto Meix Sabaté
916 Soledad de la Rosa Alarcón
917 Bedur Rajab Neguerela
918 Margarita Mullerat McLaughlin
919 Rose Maria Mullerat McLaughlin
920 Ana Ortega Hernández
921 Júlia Gayá Pino
922 Paula Pintado Pino
923 Núria Molins Garcia
924 Marta Doménech Fernández
925 Carmen Fernández Sans
926 Laura Bernal López
927 Maria Clopes Vidal
928 Berta Clopes Vidal
929 Maria Grau Alasá
930 Paula Hernández Vidal
931 Meritxell Jaquel Blasco
932 Nayeli Jaquel Gámez
933 Yaretzi-Teresa Jaquel Gámez
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934 Marina Molina Vilaró
935 Neus Molina Vilaró
936 Anna Moya Oller
937 Blanca Oliach Alasá
938 Berta Pallejá Comas
939 Laura Sánchez Rullx
940 Mª Montserrat Tomasa Torrallardona
941 Mª Teresa Vidal Gotanegra
942 Ana Mª Vidal Vidal
943 Mª Teresa Vidal Vidal
944 Mª Pilar Vilaró Rodriguez
945 Africa Domingo Aymar
946 Mº Joana Virgili Gasol
947 Mª Teresa Blasco Viñes
948 Claudia Burgos Guinovart
949 Mª Jesús Garcia-Morato Pérez
950 Meritxell Guinovart Moreno
951 Ana Moreno Pérez
952 Mª Rosa Moreno Bertomeu
953 Sofia Múgica Bové
954 Magdalena Garcia Olivé
955 Abril Albiol Gasull
956 Marta Vicens Berenguer
957 Sofia Parisi Luengo
958 Ana de Ezquerra Basco
959 Clàudia de Ezquerra Basco
960 Blanca Lago Forns
961 Lucía Saura Zornoza
962 Irene Saura Zornoza
963 Mª del Carmen Fernández Plaza
964 Gemma Solé Sedeño
965 Pilar Sàez Millán
966 Mª Teresa Vidal Martín
967 Ana Patiño Vidal
968 Fina Rodriguez Gómez
969 Jéssica Joaquin Cobo
970 Juny Rós Masip x
971 Sofia Aymar Airó
972 Mireia González Mohedano
973 Elsa Martínez Marsal
974 Teresa Llurba Cunillera
975 Noa Moreno Borrull
976 Roser Olivé Aymerich
977 Clàudia Jiménez Grau
978 Raquel Novell Martinez
979 Mª Dolors Font Catà
980 Alicia de Manuel Herrero
981 Chelo Boada Valls
982 Cloé Martinez Marsal
983 Angels Ferrando Gómez
984 Glòria Jordà Múgica

985 Jana Anguera Belmonte
986 Bet Roch Belmonte
987 Mª Teresa Feliu Méndez
988 Susana Tous Vilella
989 Rita Gómez Mejías
990 Helena Yáñez Loma-Osorio
991 Carlota Guzman Bernáldez
992 Ariadna Pujol Feixas
993 Jana Alfaro Oviedo
994 Araceli Ortega Parejo
995 Daniela Macián Casas
996 Gisela Pallejà Padró
997 Mª Dolores Comelles Garcia
998 Alba Martín Simó
999 Teresa Noriega Bear
1000 Alejandra Hermoso Nin
1001 Joaquina Aznar Bielsa
1002 Jenifer Cubeles Aznar
1003 Sofia Blanco Bonillo
1004 Marisa Castillo Rosique
1005 Ana Huber Martí
1006 Mafalda Peyra Grau
1007 M. del Carmen Porta Campos
1008 Carolina Badia Porta
1009 M. José Rivas Hernández
1010 María Tresserras Martínez
1011 Nuria Tresserras Martínez
1012 Valeria Puig Lozano
1013 Cristina Cid Salavert
1014 Anna Docampo Guinart
1015 Adriana Merladet Domenech
1016 Carmen Merdalet Domenech
1017 Claudia Domingo Aymar
1018 Irene Giró Lascano
1019 Laia Massó Guerra
1020 Judit Bigorra Nieto
1021 Laia Castellvi Alonso
1022 Esther Freijanes Sangroniz
1023 Gemma Iglesias Mirete
1024 Berta Gallego Martín
1025 Stella Pereira Contreras
1026 Nuria Pijuan Alabart
1027 Maria Sobradillo Pique
1028 Imma Navarro Chalé
1029 Cristina Prats Polo
1030 Alba Arranz Lettich
1031 Itziar Delgado Señudo
1032 Begoña Señudo Burgos
1033 Marina Oviedo Nuñez
1034 Lucía Moreno Martí
1035 Gemma Martí Vivas

1036 Gala García Tarragó
1037 María Huber Martí
1038 Núria Huber Potau
1039 Marina Garcia Olivé
1040 Ether Perez Soldrà
  
ALTES 2022 
  
1041 Inés Álvarez de Toledo Arola
1042 Júlia Vives Olivé
1043 Blanca Vives Olivé
1044 Clara Bosquet Vidal
1045 Gemma Pluvinet Pahí
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Trista Soledat 
de Maria

Dins del cor de Maria
una ferida està sagnant,
turment cruel d’una agonia
que amb espines està clavant.

És immens el dolor de Maria
en viure la crua realitat;
i com a mare que tant l’estima
tindrà sempre el cor trencat.

No hi ha consol per tant martiri,
la seva mirada està implorant!
Han trencat la teva vida
Mare i Verge de la Soledat!

Àngels Ferrando i Gómez
Setmana Santa 2022
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Sra. M. Dolores Argemi Elias Vda. Bisbal

Sra. Amparo Cajigao Grau

Sra. Montserrat Carrasco Solà

Sra. Teresa Civit Rovira

Sra. Helena Donoso Mezquida

Sra. M. Cristina Güell de Pons

Sra. Mercedes Izquierdo Vda. López Duque

Sra. Dolors Sans Vilalta

Sra. Pilar Teixell Solé
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Passeig Marítim Rafel de Casanova, 3 · 43003 Tarragona · Tel. 977 292 191
www.apartamentosastoria.com

astoria@tinet.org

Carrer de la Merceria, 17
43003 TARRAGONA
Tel. 977 234 625
www.casacorderet.cat    
info@casacorderet.cat

DDT. Alba Mariné

Rambla Nova, 55 - 43003 Tarrragona
T: 977 221 430

OBERT TOTS ELS DIES DE L’ANY.
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS DE 9 A 22 H

    @FarmaciaFerminSanz
info@farmaciaferminsanz.com
www.farmaciaferminsanz.com

• Atenció farmacèutica

• Formulació magistral

• Assessorament:
 • Dermocosmètic
 • Nutricional

• Fitoteràpia

• Paràmetres sanguinis
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Botiga online 24h
www.florspros.com 
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Crta. Nal. 340a - km 1173 - 43893 ALTAFULLA

Tel. 977 650 028         www.elbuffetdealtafulla.com

Buffet lliure
Braseria oberta les 24 hores
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Especialistes

en nuvis i cerimònia

Rambla Nova, 42 TARRAGONA
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compromís amb els teus ulls

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

C/ Sant Agustí 11 - Tarragona
Tel. 977 252 610    info@viatgesberga.com   www.viatgesberga.comG
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Nom: ___________________________________________________________

Cognoms: _______________________________________________________

Adreça: _________________________________________________________

Codi Postal: _________________ Municipi: ____________________________

Telèfon: ____________________ Data de naixement: ____________________

Mòbil: _____________________ E-mail: ______________________________

Quota anual congregant i aspirant: 18,00 euros.

BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

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

en concepte de quota anual.

Titular del compte:

IBAN:

ES

Signatura del titular
Tarragona, 2022

Congregació de Senyores
sota la Invocació de la Puríssima Sang

de Nostre Senyor Jesucrist
i de la Mare de Déu de la Soledat



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.
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Setmana Santa, Tarragona 2022


