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La processó del Sant Enterrament provoca polèmica entre les entitats

L'Agrupació d'Associacions va decidir no anar-hi i la Sang no hi estigué d'acord

Les congregacions, confraries i germandats reunides dues hores abans de l'inici de la
processó del Sant Enterrament com a Agrupació d'Associacions de Setmana Santa
van decidir per unanimitat no participar-hi donat que tots les previsions
meteorològiques anunciaven pluja. Fou una decisió col�legiada que en alguns casos
va provocar tensions al sí de les pròpies entitats. Les congregacions de la Sang
-organitzadora de la processó- i Mariana, en canvi, van decidir prendre-hi part.

La situació que es va donar la tarda de Divendres Sant i les

decisions preses han provocat un considerable enrenou entre

les entitats. Calia no assistir-hi? Era millor deixar-ho córrer per

no malmetre els passos i la roba? Calia suspendre tota la

processó? Era correcte que les vestes hi prenguessin part

sense els passos? Per què no hi van anar totes les vestes? Per

què es va convocar la reunió quan se sabia que la Sang no hi

podia participar? Reusdigital.cat ha cercat el parer dels

principals actors i ha reconstruït la pel�lícula del que va succeir

la tarda-nit de divendres.

A les sis de la tarda, les entitats van reunir-se d'urgència al local

del carrer Castellvell on hi ha esguardats molts dels passos de

Setmana Santa davant les previsions meteorològiques

negatives. Ho van fer com a Agrupació d'Associacions, malgrat

que un dels seus co-presidents, el clavari de la Sang, no hi va

anar per trobar-se en un ofici religiós. Hi van acudir tots els

representants de les congregacions, confraries i germandats.

Joan Marsal, clavari de la Sang i co-president de l'Agrupació, ha

manifestat a Reudigital.cat "no entendre" com es podia

organitzar la reunió sense el seu concurs i s'ha sentit molt

molest per això. En aquells moments, la Sang estava celebrant

un ofici: "Si s'hagués fet la reunió més tard hi hagués pogut

anar, però no a les sis", ha dit Marsal. Per la seva part, la

Congregació Mariana tampoc hi va assistir pel fet que des de fa

un any no forma part de l'Agrupació.

No només això. La Sang ha enviat una nota a Reusdigital.cat

responent alguns comentaris publicats a la notícia de la

processó recordant que es la Sang l'organitzadora de la

processó i per tant, "l'única amb la potestat de suspendre-la". I

continua afirmant que l'Agrupació "no té cap autoritat per

suspendre" la processó. La nota afegeix que el clavari no havia

convocat cap reunió de l'Agrupació ni havia estat convocat a

cap.

A la reunió es va decidir que les entitats representades no

assistirien a la processó "pel perill que comportava que els

passos es malmetessin, com la roba i els estendards", ha

afirmat al seu torn Armand Font, co-president de l'Agrupació:
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Estendard de Sant Bernat Calbó 
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Via Crucis a l'interior de Sant Francesc la
tarda-nit de divendres 

Confraria Nostre Pare Jesús del Calvari 

"Va ser una decisió traumàtica, molta gent es prepara tot l'any

per assistir-hi, però va ser una decisió responsable i encertada".

Del mateix parer és Joan Sas, de la Confraria Jesús de

l'Amargura ('la banca'), que a més presentava el problema que

el pas circula amb motor elèctric. Salvador Cabré, de la

Confraria de Sant Pere Apòstol, també va assistir a la reunió:

"Es va decidir no sortir perquè era una temeritat". La confraria

que ell presideix va restaurar fa dos anys el seu pas, 'Pere nega

a Jesús',una obra de Joan Rebull.

Carles Montalà, confrare major de la Confraria Nostre Pare

Jesús del Calvari, també hi era, a la reunió. La seva entitat va

"acatar" la decisió de l'Agrupació, però en canvi, donada la

mobilització de gent i estris, es decidí organitzar un Via Crucis a

l'interior de la parròquia de Sant Francesc: "Som gent d'església

i vam decidir fer el Via Crucis", afegeix per la seva part Xavier

Sirolla, destacat membre de Nostre Pare Jesús del Calvari.

El que va quedar clar a la reunió és que la Sang els comunicà que sí participaria a la processó en

el benentès que no empitjorés el mal temps.

Joan Marsal, clavari de la Sang, per la seva part, corrobora la intenció de la Sang de participar a

la processó, però considera que l'Agrupació no havia d'haver suspès la seva participació i posa

com a exemple la processó de Tarragona, que es va fer sota la pluja. Considera Marsal que les

entitats haurien d'haver-se assessorat abans amb un expert per corroborar si els passos podrien

quedar o no afectats: "Temps enrere, jo em vaig assessorar amb el restaurador Eustaqui Vallès,

que em va assegurar que el Sant Crist podia sortir ja que disposa d'una cap de vernís que repel

l'aigua. En tot cas, si quedava afectat (hem fet les Tres Gràcies sota la pluja), es pot esmenar".

Marsal afirma que entre les raons de la participació hi ha el fet de la presència de milers de

persones que aleshores es trobaven als carrers.

Josep Maria Roca, ex-clavari de la Sang, assegura que fa dos anys, i havent-se suspès

prèviament dues processons, "les entitats van decidir participar a la del Sant Enterrament, tot i

que les condicions climatològiques eren com les d'ara". Roca ha declarat a Reusdigital.cat "no

entendre" la decisió de l'Agrupació.

Una altra qüestió va ser la presència d'algunes vestes i estendards. Aquí també hi ha opinions

per a tots els gustos, però també confusió. Salvador Cabré (Sant Pere Apòstol) assegura que en

la reunió de l'Agrupació es va informar que la Sang "no trobava oportú" que les vestes hi

assistissin si no anaven acompanyades del passos.

Però el clavari afirma que ell va convidar les entitats a dur-hi les vestes, però que va ser la pròpia

Agrupació la que va decidir deixar-ho córrer. Posteriorment, segons Marsal, i donada la pressió

que les entitats feien als seus màxim representants, algunes van decidir assistir-hi amb vestes o

estendards.

Armand Font, co-president de l'Agrupació i present a la reunió, es va posar en contacte per

telèfon diversos cops amb el clavari de la Sang: "La decisió de no sortir va ser la correcta",

afirma. I corrobora l'afirmació del clavari en el sentit que la Sang no va posar impediments a

assistir a la processó amb vesta. "En el cas de si la pluja afectarà o no els passos, el tema és

opinable", assegura: "No tots els passos tenen vernissos especials". Font ha reiterat que la reunió

i la decisió van ser preses per l'Agrupació i no d'un grup d'entitats.

Finalment, Joan Sas, de la Confraria Jesús de l'Amargura, considera "poc solidària" l'actitud de la

Sang d'assistir a la processó.
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