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Tradicions Processons de Setmana Santa

Passiódemultituds
aTarragona
MASSES · Milers de persones a la processó de Divendres Sant de
Tarragona DISTINCIONS · La comitiva religiosa és l’única
declarada d’interès nacional al país i aspira al reconeixement estatal

Oriol Margalef
TARRAGONA

Alfons Lorenzo somiava
amb la legió romana quan
era petit i als 15 anys se li
va presentar una oportu-
nitat que no va deixar es-

capar. A principis dels vuitanta, la co-
hort que obre la processó del Sant En-
terrament a Tarragona assajava al
pati del col·legi on Lorenzo estudiava
BUP. Un dia, dos dels soldats van fal-
tar a les maniobres i a l’Alfons li va fal-
tar temps per deixar la classe i ocupar
la vacant. 25 anys després, i en dates
molt assenyalades, aquest metge del
Pius Hospital de Valls es transforma
en capità dels Armats de Tarragona,
una figura referent de la Setmana
Santa a la ciutat.

Cada Divendres Sant, tradició i
devoció mouen els passos de 4.000
persones pels carrers de la Part Alta.

Milers de persones es van aplegar a la processó de Divendres Sant de Tarragona malgrat l’amenaça de pluja de tota la setmana ■ VAN DER MEULEN

A primera hora de la tarda, els Ar-
mats de la Sang recullen els passos
davant de cadascuna de les entitats
religioses que prendran part a la pro-
cessó i els custodien fins a la plaça
del Rei. Allà comença i acaba la pro-
cessó del Sant Enterrament, un acte
de fe sobri i dolorós amb 457 anys
d’història, que el temps ha convertit
en un costum sentit i solemne,
marca de ciutat, amb un efecte mag-
nètic sobre el turisme. Més enllà de
la dimensió espiritual, cada any pre-
sencien la processó més emblemàti-
ca de Catalunya més de 60.000 per-
sones, segons l’organització.

L’èxit és treballat, però recent. Per-
què a principis dels anys vuitanta, co-
incidint amb l’obertura democràtica,
la processó va notar nombroses bai-
xes. Tanmateix, l’activisme de les 11
confraries i germandats religioses
que integren l’Agrupació d’Associaci-
ons de Setmana Santa ha permès re-

conduir la situació. I no només s’ha
recuperat la participació ciutadana,
sinó que s’ha restituït l’esplendor a
una processó que forma part de la
identitat local. “Va arribar un mo-
ment en què, més que una tradició,
semblava un costum obsolet. Avui, la
processó té bona salut i el futur és es-
perançador”, explica Josep Ignasi
Boada, president de l’Agrupació, que
considera “clau” el caràcter popular
de l’organització. “Això no ho ha
muntat mai ni l’Església ni cap auto-
ritat política. Són les entitats que es
mobilitzen”, afirma.

La importància de les entitats que
organitzen els actes de Setmana
Santa –amb uns 12.000 associats a
la ciutat– ha obtingut resposta en
forma de subvencions públiques,
tant per part de l’Ajuntament com
de la Diputació. Les ajudes, que es
destinen principalment a la restau-
ració d’elements propis del seguici,

han passat de 6.000 euros l’any
2001 a 70.000 euros aquest any. Al
marge, les institucions utilitzen la
Setmana Santa com a reclam de
campanyes de promoció turística.
Francesc Ricomà, tinent d’alcalde i
president del Patronat de Turisme
de Tarragona, subratlla l’atractiu
que suposa per a la ciutat i el turis-
me l’acte de Divendres Sant, l’única
processó reconeguda per la Genera-
litat com a Festa d’Interès Nacional.
“L’augment de visitants ha estat
constant els últims temps. De Diven-
dres Sant a dilluns, els últims tres
anys, els hotels de la ciutat han ocu-
pat les 3.000 places disponibles”, se-
gons Ricomà.

Clau per entendre l’interès crei-
xent de la Setmana Santa a Tarrago-
na és la progressiva recuperació dels
18 misteris o passos que surten al
carrer –enguany s’han restaurat la
Pietat i la imatge del Crist Jacent del
Sant Sepulcre–, així com el compro-
mís de millora organitzativa que ha
assumit l’Agrupació. “Intentem
mantenir el caràcter de respecte i
seriositat que defineix la nostra pro-
cessó, que no es converteixi en una
desfilada qualsevol”, explica Josep

1550
és l’any que es va
fer la primera pro-
cessó del Sant En-
terrament a Tarra-
gona. Només s’ha
deixat de celebrar
en episodis excep-
cionals.

4.000
persones partici-
pen en la comitiva.
Les entitats que or-
ganitzen els actes de
la Setmana Santa
tarragonina tenen
12.000 associats.



31AVUI
DISSABTE, 7 D’ABRIL DEL 2007 Societat

Reportatge

Ignasi Boada. Bona part del recorre-
gut de Divendres Sant transcorre en
absolut silenci, especialment a la
Part Alta, cosa que genera un efecte
corprenedor. Remarcar i preservar
aquest caràcter també preocupa l’or-
ganització. Això és així fins al punt
que la processó s’ha dotat d’un codi
impermeable a incorporar costums
propis d’altres tradicions. “Les sae-
tes no estan prohibides, però els pas-
sos no s’aturen, i no se’ls segueix el
joc. On vagis fes el que vegis”, explica
Boada. Entre els objectius de l’Agru-
pació per als pròxims anys hi ha ob-
tenir el reconeixement del govern
central com a festa d’interès turís-
tic, una denominació honorífica que
comparteixen trenta-nou Setmanes
Santes arreu de l’Estat.

Obertura a les dones
Un altre dels factors que han servit
de revulsiu per a la processó és
l’obertura de l’acte a les dones, l’any
1983. Fins llavors, el seguici era un
acte reservat als homes, si bé algu-
nes dones aprofitaven l’anonimat de
la cucurulla per prendre-hi part.
Vint anys després, Immaculada
Llauradó, que participa a la processó

com a membre de la Germandat de
Jesús de Natzaret (secció de Maries
del Calvari) considera que permetre
la participació a les dones no només
va posar al dia la tradició, sinó que
va assegurar la supervivència de
l’acte. Segons Llauradó, de 55 anys,
“abans que això passés, moltes famí-
lies marxaven de vacances. Ara
poden participar-hi tots els mem-
bres i les dones han estirat els fills”. I
és aquesta entrada de saba nova a
les congregacions, segons Boada,
que permet a l’organització mirar el
futur amb optimisme.

Tot i que la majoria de les seves
companyes prefereixen anar amb la
cara descoberta, Llauradó ja fa tres
anys que utilitza la cucurulla. “Anar
tapada m’ofereix més recolliment.
Vaig més concentrada, pensant en la
Passió de Jesús, i no saludant un i
altre”, explica Llauradó, botiguera a
Tarragona. Immaculada reconeix
que la cucurulla “es fa pesada i no
entra gaire aire, però és una forma
de penitència”.

Tot i donar sentit a la processó de
Divendres Sant, la penitència, o la re-
conciliació amb Crist, és un sagra-
ment poc comú en els temps que cor-

ren. I tanmateix, la majoria de gremis
que prenen part a la comitiva tenen
llista d’espera per portar els passos o
tocar a les bandes de música. Per al-
guns, la processó és una celebració re-
ligiosa, mentre que per altres és una
forma d’expressió popular. “Cadascú
porta el seu sentiment”, explica Josep
Ignasi Boada.

En els impulsos d’Alfons Lorenzo,
el capità manaia, pesa més la tradi-
ció que la religiositat. “Estic orgullós
de formar part d’un costum molt ar-
relat a Tarragona i directament rela-
cionat amb la seva història”, assegu-
ra Lorenzo. Una història, a més, em-
parentada amb el Calvari. Segons la
tradició popular, Ponç Pilat, el pro-
curador romà que va entregar Jesús
als fariseus, era nascut a Tarraco.

En canvi, com a catòlic practi-
cant, Elies Torres, president de la
Germandat del Sant Ecce Homo,
participa a la processó per devoció.
Aquest jubilat de 69 anys no s’ha
perdut cap comitiva des dels set
anys i actualment l’acompanya tota
la família. Torres n’ha vist de tots co-
lors i guarda en el record una anèc-
dota de postguerra. “Un gat va cre-
uar davant dels penitents a la plaça

de la Font i es va armar un gran re-
bombori. La gent vivia amb por, i
algú fins i tot va dir que havien tirat
una bomba en sentir que picaven les
creus a terra”, explica Torres.

Un altre veterà és Ferran Val, de
63 anys, que de ben jovenet va en-
trar com aspirant a la Congregació
de la Puríssima Sang i pren part a la
comitiva des que té “ús de raó”. Val,
que és corredor d’assegurances,
forma part del cos d’arrengleradors,
les persones que s’encarreguen de
posar ordre a la processó. En con-

cret, Val vetlla pels penitents que
porten els símbols de la passió de
Crist. Ferran, l’únic membre de la
seva família que pren part a la pro-
cessó, es defineix com a “religiós a la
meva manera”, però reconeix que el
que el motiva a participar és “princi-
palment la tradició”. I no s’ha perdut
més que una processó. Va ser l’any
que feia el servei militar. Els seus
caps el van enviar a desfilar a Reus.
“Es pot dir que no he assistit mai
com espectador a la processó de Di-
vendres Sant”, assegura.

“Les coses han canviat molt. Fa 50
anys era una altra processó. Tenia
un caràcter més militar, més religi-
ós, més institucional. Ara té un mar-
cat accent popular, que és la base de
l’èxit”, assegura Val, que també con-
sidera clau que “el que ara és una
qüestió de sentiment, abans ho
fèiem com una obligació”. En aquest
sentit, Lorenzo afegeix: “Abans els
armats eren assalariats, treballa-
dors del port. Ara som voluntaris, i
entre nosaltres hi ha gent de tota
condició, amb un ambient de partici-
pació molt maco”. La companyia,
que el 1758 ja marcava el pas de la
processó, està formada actualment
per un capità, un trompeta, sis taba-
lers i 32 soldats.

D’ofici a voluntarisme
Portar els passos –els grups de figu-
res al·lusives a la Passió de Jesu-
crist que desfilen a la processó–, ni
que sigui a l’espatlla, també ha dei-
xat de ser un ofici. Ara ho fan vo-
luntaris. I Joan Salvadó, empleat de
banca de 52 anys, és el capatàs del
grup de portants de la Soledat,
l’últim dels passos de la processó.
“No em ve d’aquí, l’esquena ja la
tinc feta pols dels castells”, explica
Salvadó, membre de la Sang. Trans-
portar a pes la Soledat és una res-
ponsabilitat que comparteixen a
torns 32 persones, i que, segons
Salvadó, fomenta “una companyo-
nia” sòlida, basada en la necessària
“confiança” dels seus membres.
Fins a l’any 1991, aquest pas es des-
plaçava sobre rodes.

“Quan els arriba el moment de
plegar, dubto que els portants del
pas puguin quedar-se a Tarragona
per Setmana Santa. Se’t deu fer un
buit a dins impressionant”, emfatit-
za Salvadó, que assegura que parti-
cipar en les congregacions que orga-
nitzen la processó és també una ma-
nera de fer relacions socials i de
viure la ciutat. De fet, Salvadó és
també membre de la Colla Jove, i
soci del Nàstic. “Hem vingut al món
a patir”, ironitza un company seu. ■

1. Immaculada
Llauradó utilitza
la cucurulla tot i
que les seves
companyes van
amb la cara
descoberta
2. Joan Salvadó,
capatàs del grup de
la Soledat
3. Alfons Lorenzo
està orgullós de
formar part d’un
costum molt arrelat
a Tarragona
■ VAN DER MEULEN

“Sóc religiós a la meva
manera, però el que em
motiva és la tradició”, diu
Ferran Val, un dels veterans
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