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Passió per la Setmana Santa

Tres dies intensos de debat i reflexió centren el IV Congrés de Confraries de Setmana
Santa de Catalunya

Sota la presidència honorífica del president del Parlament de Catalunya, Ernest
Benach, entre d'altres autoritats municipals i comarcals, i de Francesc Xavier Sirolla,
confrare reusenc i director del Congrés, s'iniciava a Reus el passat divendres la quarta
trobada de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa de Catalunya
que, en periodicitat bianual, l'havien precedit les ciutats de Tarragona, Barcelona i

Girona. Dos-cents quaranta confrares inscrits de diversos punts del país i de la resta
de Països Catalans (Perpinyà, Mallorca, Alacant...) es feren presents en una platea
plena a vessar del Teatre Bartrina de la nostra ciutat.

Montserrat Flores, historiadora i arxivera de Cambrils, membre

de Carrutxa, féu una introducció històrica als elements populars

i tradicionals de la Setmana Santa reusenca, partint de la

reflexió sobre l'evolució de la celebració i la incorporació cultural

de la nova ciutadania. La segona ponència, a càrrec de Josep

M. Bosch, cronista oficial de les Associacions de Setmana

Santa de Tarragona, aprofundí sobre religió oficial i religiositat

popular, un debat controvertit. Tancà la primera tanda

d'aportacions, Francesc Manresa, membre de la confraria del

"Davallament de la Creu", de Valls, que parlà sobre les

associacions religioses i el seu funcionament.

El plat fort del Congrés nacional català de Confraries tingué lloc

al llarg de tot el dissabte. Durant el matí, mossèn Francesc Giménez, rector de la parròquia de

Sant Francesc d'Assís, de Reus, i responsable diocesà d'ensenyament, dissertà sobre les

relacions entre parròquia i confraria, el sentit actual d'ambdues i la necessitat de confluència.

L'interès central del contingut espiritual de la jornada de reflexió, però, prengué tot el relleu amb

la conferència del doctor Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i, entre

d'altres estudis i publicacions, coordinador de la Bíblia Catalana Interconfessional. "Per què

busqueu entre els morts aquell qui viu? (Lluc, 24,5). De la Creu a la Pasqua" era la carta de

presentació d'una ponència en què el conferenciant desgranà des dels orígens del cristianisme,

les prèdiques de Sant Vicent Ferrer en tot l'àmbit cultural català, l'aparició de les confraries

religioses com a associacions de pietat i d'ajuda als pobres, al segle XVI, la seva explosió en el

XVIII fins als esdeveniments posteriors dels nostres dies.

Puig defensà "els tres camins" de la Setmana Santa d'avui, en un món plural i divers: el registre

espiritual amb el sentit d'una renovada solidaritat humana; el registre litúrgic o la recuperació del

sentit de celebració comunitària i compartir la fe individual, i el registre devocional, present en les

manifestacions públiques amb els actes processionals. Recuperar, en definitiva, l'esperit dels

orígens i el missatge de la gratuïtat evangèlica en un món contradictori i empès per l'egoisme.

Altres ponències complementaven el programa proposat, sobre temàtiques sempre col�laterals al

fet religiós de la Setmana Santa. D'una especial emoció fou la de Marià Gil, capità Manaies dels

Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, de Reus, que datà en el 1705 la

incorporació dels armats, a semblança dels legionaris romans, a les processons reusenques, de

les més documentalment antigues de Catalunya. O el resum històric del centenari Viacrucis de

Sant Joan, a càrrec de Joan M.Solé, de l'arxiconfreria del "Sant Crist de la Creu", també de Reus.
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Confrares conferenciants de l'Arboç i Martorelles explicaren als convocats sengles experiències

de vivència comunitària. Cal destacar, també, en aquest apartat, la ponència del webmaster i

confrare tarragoní Antoni Aluja, que reivindicà el paper de les noves tecnologies emprades per ja

moltes associacions religioses, tot reclamamant la necessitat d'un portal catala`de la Setmana

Santa.

Jordina Sirolla, de la confraria "Nostre Pare Jesús del Calvari, exemplificà la participació de les

generacions joves i reflexionà sobre el fet religiós. Una taula rodona, dirigida per la periodista

Gemma Torrents, conclogué l'apartat intel�lectual de la trobada. Un punt sobre la taula

esdevingué unànim: la manca de cultura religiosa actual empobreix les persones i els fa

indefensos davant la globalització materialista, la injustícia social, alhora que desarrela el propi

país de la seva cultura mil�lenària.

L'apartat cultural del Congrés es composà d'una demostració dels armats a la plaça del Mercadal,

la visita a l'exposició de material bibliogràfic editat al llarg de la història de la Setmana Santa

reusenca, l'actuació de la Cobla antiga dels Ministrers del Camp i l'Escolania i Capella de Cantors

del Sant Crist de la Sang al Teatre Bartrina, així com la representació de la Miscel�lània

poeticomusical, a càrrec del diaca Mn. Estanis Figuerola, amb la recitació de poemes religiosos

d'autors locals com Antoni Correig i M. Dolors Forès, i de poetes nacionals com Jacint Verdaguer

o Joan Maragall.

El colofó del IV Congrés de Confraries de Catalunya fou la celebració d'una missa concelebrada

per l'arquebisbe de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol, amb una gran participació de fidels i

retransmesa en directe pel circuit català de la televisió estatal.
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