
CONTES I LLEGENDES 

 DE LA REIAL CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA 
SANG DE REUS (I) 

 

En la dilatada història de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre 

Jesucrist de Reus, més de 450 anys, han succeït fets extraordinaris que s’han 

transformat en llegenda local. Narracions locals que la tradició oral ha anat 

traspassat de generació en generació. 

 

EL CAPTAIRE 

En aquest primer capítol es narra els darrers dies d’un captaire molt popular de la 

plaça de la Puríssima Sang. Un fet que va commoure i que passà fa uns cent 

cinquanta anys enrere, explicat dins d’unes memòries de la Congregació de l’any 

1865, va esgarrifar als qui ho van viure d’aprop.  

“A la segona meitat del segle XIX els habitants de les rodalies de la plaça de la 

Sang s’havien familiaritzat amb un captaire que no es movia de la porta de 

l’església de la Puríssima Sang. Era vell, alt i patia algun tipus de deformitat 

corporal, l’anomenaven Maginot. Segons els que el van conèixer, Maginot tenia 

apoplexia per un càstig de la Providència. 

Per què ? Com ? Quan ? Vet aquí el possible motiu. Maginot havia escarnit el Sant 

Crist de la Sang en la processó de les dotze del Divendres Sant quan passava pel 

carrer Sant Pere Apòstol, tot just davant d’una taverna on freqüentava sovint, 

bevent i renegant. Maginot, increpat pels companys de taverna aquell dia, va 

blasfemar el Crist. Ell era a primera fila al pas de la processó en girar al carreró de 

l’antic fossar dels jueus, i quan la sagrada Imatge començava a ser a la seva 

alçada, la mirava i imitava, obrint els braços en creu i inclinant la barba damunt del 

pit, desfigurant-se la cara i burlant-se del gest facial del Fill de Déu en el moment 

d’expirar.... 

 

 



 

Vestes i preveres, la bona gent que era allí en aquest moment, van quedar atònits i 

escandalitzats. Els Armats deixaren de picar a terra les seves llances, els cantaires 

i músics van callar... Aleshores, el portant del Sant Crist de la Sang girà la Imatge 

vers Maginot...Els qui ho van veure d’aprop s’esgarrifaren posant-se les mans als 

ulls xisclant. 

Davant del Diví Crucificat, Maginot, penedit o cansat,  intentà retornar a la posició 

normal....Josep Iglesias i Fort, historiador local de contes i llegendes, va relatar el 

següent: 

Fou aleshores que s’adonà que no podia desfer l’escarni. Se li immobilitzar 

la llengua de terror. Se li serraren les dents. No pogué pronunciar cap 

paraula. Una tremolor convulsa li sacsejà el cos i un fred viu li sorgí del moll 

dels ossos. Ferma la testa, rígida i arrapada la barba al pit, enravenades les 

espatlles, angulosa l’esquena, concentrava l’esforç en un membre, en una 

part del cos, en un múscul per afluixar-lo, desviolentar-lo i desfer el gest de 

l’Home clavat al patibulari instrument. La impotència se li feia, però, cada 

volta més manifesta. El nas, blavís igual que el pols; amoratats els llavis; 

una escuma groguenca se li escolava per les barbes. Els ulls en blanc, dins 

les conques negrenques, es movien sinistres, esfereïts. Unes gotes de suor 

càlida que li brollaven de la front i se li escalaven per la galta, li donaven 

una terrorífica impressió de sang que eixís d’unes espines clavades a la 

testa. 

Finalment caigué vençut. La gent apilotada, encuriosida, esgarrifada, tot just 

començava a reaccionar. Hi havia qui creia que es tractava d’una feridura, qui d’un 

càstig diví. 

Maginot no aconseguir mai més redreçar el seu cap ni la seva lletja ganyota. I es 

refugià a la Sang. Als peus del Sant Crist, on, qui sap si tractant d’expiar la culpa, 

acabà els seu dies.” 


