LA IL·LUSTRE CONFRARIA DE SANT MAGÍ
MÀRTIR DE BARCELONA
I
LA SETMANA SANTA DE TARRAGONA

Joan Rossell Carol
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INTRODUCCIÓ

Quan parlem d´una Confraria barcelonina participant
a la Setmana Santa de Tarragona, sovint se’ns
pregunta quina és la raó que va portar a la nostra
entitat a formar part del grup tarragoní, grup que ha
mantingut
aquesta
manifestació
religiosa
al
capdavant de totes les que configuren l´ampli conjunt
de confraries, germandats, gremis i associacions
catalanes de setmana santa.
Des d´aquesta integració, la confraria de devoció
també ho va ser de penitència. Si des del segle XVI
reunia als devots de Sant Magí, a meitat del XX també
hi formaren part els tarragonins absents, uns i altres,
devots de Sant Magí Patró de Tarragona.
Calia doncs, recollir tots els testimonis dels
responsables d´aquesta participació, les vivències, la
superació de totes les dificultats, al capdavall, la
història de la nostra Confraria des d´aquell moment
tant important dins del context dels més de quatrecents anys de vida. Tot això, avalat per la
documentació conservada al nostre arxiu que,
benauradament ha perdurat fins avui dia, i la que se’ns
ha proporcionat.
Segurament, una vegada explicat l´esforç dels
capdavanters, estimarem més, si cap, aquesta
Confraria que, any darrera any, es trasllada a la
Imperial Tàrraco per participar, el Divendres Sant a la
processó del Sant Enterrament, i posteriorment, als
demés els actes de la Setmana Santa Tarragonina.
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PART I
ANY 1939

Tot just acabada la guerra civil, Lluís Bonet i Punsoda
fill del que havia estat mantenidor i ànima de la
Confraria, el tarragoní Albert Bonet Mercadé, parlà
amb el enconem de la Basílica de Santa Maria del Mar,
Reverend Dr. Joan Llombart Bargalló, i decidiren
reprendre, en aquell temple, la celebració de la
festivitat de Sant Magí.
Es reiniciava doncs, l´activitat de l´antiga confraria
fundada el 1580 al Monestir de Sant Pere de les
Puel·les.
D´aquesta forma explicava aquest fet en Lluís Bonet:
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La Confraria començava a reorganitzar-se, el més
important ja era una realitat, però el que menys
pensaven tan el Dr. Llombart com Lluís Bonet era el
nou camí que s´obriria dins de poc temps.
Que els tarragonins habitants a Barcelona volguessin
instituir una confraria per assistir a la Setmana Santa
de Tarragona no era una novetat, de fet, ja el 1929
aparegué una notícia en el diari tarragoní “La Tarde”
concretament, el 20 d´abril. Aquesta notícia
Literalment deia així:
“Los Tarraconenses residentes en Barcelona, según noticias
que comunican a esta Ciudad, para contribuir a la mayor
brillantez de la procesión del Santo Entierro del día de Viernes
Santo, han organizado una Hermandad o Cofradía, encargando
la construcción de un nuevo “paso” a sus expenses, que será
depositado en una Iglesia de Tarragona. Dicha Cofradía además
concurrirá todos los años a la procesión.”
(Arxiu Francesc Gómez Masdeu)

És evident que la intenció d´aquells tarragonins
absents no es va complir llavors, però gairebé es feria
realitat una dècada després. De ben segur, uns d´ells
formarien part del nou projecte que sortiria de la
nostra Confraria.

Fotografies de Santa Maria del Mar:
la façana Principal. Monument fet el
Dijous Sant i l´interior cremat el 1936.
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ANY 1940

El tarragoní Joan Voltas Verdés, oficial del Cos de
Telègrafs i habitant a Barcelona, assistí el Divendres
Sant a la Processó del Sant Enterrament de la ciutat de
Tarragona. Ell era congregant de la Puríssima Sang i
retornà a la ciutat comtal amb una idea fixa: Que els
tarragonins residents a aquesta ciutat hi assistissin
fundant una Confraria que acompanyés el seu Misteri.
Però aquesta tasca no la començà sol, doncs tenia un
íntim amic, també tarragoní, en Marià Roch Ramos que
era oficial correus i estava destinat al tren correu de
Port-Bou. Tots dos visitaren, casa per casa per
assabentar del projecte, als tarragonins que residien a
Barcelona. Un dels visitats fou Lluís Bonet qui els
proposà de incorporar-se a l´antiga Confraria de Sant
Magí, la idea els entusiasmà i com Mossèn Llombart
oferí, com a seu canònica, la Basílica de Santa Maria
del Mar, feren les gestions oportunes per oficialitzar
aquell propòsit. També els dona suport el seu germà
Ferran Voltas Verdés, tresorer de l´Agrupació
d´Associacions de Tarragona i confrare de La Salle.
Les gestions per aprovar els nous estatuts canònics es
van realitzar tot seguit. Conservem el primer projecte
revisat pel confrare Jaume Garcés, que foren
redactades amb un contingut impersonal, per
qualsevol confraria que es fundés de bell nou, deixant
uns articles per personalitzar.
De fet aquest projecte va ser la base per la redacció
final dels nous estatuts.
Per el seu valor històric els reproduïm:
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Eren doncs, estatuts canònics, i la gestió per obtenir-los la va
fer el confrare Lluís Bonet Punsoda.
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Aquests són els nous estatuts aprovats per l´autoritat
eclesiàstica i que suposaven la reorganització de la Confraria
amb una projecció oculta en el redactat: la Setmana Santa de
Tarragona.
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Com es pot observar, no constava a cap article la
presència a la Setmana Santa de Tarragona. La qual
cosa no és estranya, doncs la manca de temps havia
impedit fer el projecte del Pas, de la vesta i de tots els
altres requisits necessaris per a ser presentats a
l´Associació de Confraries de Setmana Santa de
Tarragona.
Per tal motiu es va posar el redactat de l´article 3è.
de contingut ampli i ambigu.
A l´article 9è. es mencionà que la Confraria tenia la
seva Bandera. Efectivament, de les destrosses i
pèrdues que va sofrir la nostra entitat a la guerra civil,
es van salvar diferents patrimonis artístics i valuosos
mercè a la cura d´alguns confrares.
A l´any 1940 sols es tenia constància de l’existència
de l´antiga Bandera que es portava a les processons
de Sant Magí quan la Confraria tenia la seu canònica a
l´Església de Sant Sebastià del barri de la Ribera.
Aquesta petita Església formava part del convent on
residien el Frares Caracciolos. El juliol de 1835, amb
motiu de la desamortització de Mendizábal fou
saquejat el convent, la qual cosa va suposar el fi del
culte a l’Església de Sant Sebastià.
Malgrat el saqueig, la Confraria conservà la històrica
Bandera datada el 1742, doncs era guardada per el
banderer, qui cada any es canviava i pertanyia a un
gremi diferent entre els que formaven part de la
Confraria
(
sastres,
matalassers,
sombrerers,
velluters, flequers, agullers etc.), radicant a un dels
carrers de l´extens barri de la Ribera ( Encants,
Ample, Flassaders, Portal Nou, Vidrieria, Bòria,
Tapineria, Hostal del Sol, Boqueria, Traginers,
Portadores, Agullers).
Cal dir que duran molts anys, foren els sastres dels
Encants els encarregats de nombrar el banderer.
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La Bandera conserva els brodats originals de 1742 representant
al mig la imatge de Sant Magí i als dos costats la imatge de Sant
Sebastià, titular de l’església on radicava la Confraria. Són
iguals l´anvers com el revers.
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Amb els estatuts aprovats, la primera junta es celebrà el 18 de
maig de 1940.
Entre els primers acords destaquem els següents: Es fa entrega
de l´antiga Bandera que es portarà a totes les festes religioses
tan d´aquesta ciutat com d´altres que hi vagi la Confraria. El
Sr. Lluís Bonet fa entrega al tresorer de la quantitat de 86
pessetes fruit dels donatius rebuts a la passada festa de Sant
Magí. S´acorda fer un segell de cautxú amb l´escut de la
Confraria d´acord amb el disseny del confrare Jocund Bonet. I
l´acord més rellevant per la nostra història és el de notificar a
l´Associació de Confraries Pro-Festes de Setmana Santa de
Tarragona, la voluntat de ser incorporats com a nou membre i
també, nombrar un delegat a Tarragona perquè assisteixi a
totes les reunions.
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Els membres de la Junta directiva es
posaren
a
treballar
per
tal
d´enllestir el projecte del nou Pas
que
s´havia
de
presentar
a
Tarragona per la seva aprovació.
Tres punts eren necessaris per
assolir-lo : Escollir el lema, trobar
l´escultor i reunir els fons necessaris per pagar totes
les despeses.
La Junta treballava al voltant de dues idees. La
primera, i la més improbable, era de fer el Pas de la
Pietat. Aquest Pas, propietat del Gremi de Pagesos de
Tarragona, fou destruït durant la guerra civil. Per això
s´envià una carta al responsable del Gremi, Sr. Ramón
Gibert Mosella perquè digués si pensaven refer el Pas.
Al mateix temps, preveient que el Gremi de Pagesos
voldria refer el Pas de la Pietat, s´envià una altre carta
a l´escultor murcià Antonio Garrigós Giner. Ell havia
estat autor del Pas del Crist de la Humiliació que fou
adquirit per la Congregació de la Puríssima Sang de
Tarragona i destruït a la guerra civil.
L´any 1940 el van cridar per fer de nou el Pas del
Crist, però ell no el volgué tornar a fer. L´any 1994,
vàrem contactar amb el seu fill, Mossèn Garrigós de la
parròquia de Sant Lorenzo, i ens va dir textualment
que el seu pare quan estava a punt de començar la
segona obra, ell hi era present, de repent desmuntant
amb força el suport de ferro i fusta per la talla, digué:
“ una obra de arte de esta categoría no se puede
repetir”.
A l´Exposició Internacional de Barcelona de l´any
1929 hi va exposar obres i projectes, una d´elles era
“ El Retorno del Calvario”.
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Com l´existència d´aquesta maqueta era coneguda
per la Junta Directiva, mitjançant la Congregació de la
Sang, se li demanà si encara no s´havia fet el Pas.
A la reunió del 15 de juny no es tenia resposta ni del
Gremi de Pagesos ni de l´escultor Garrigós.
Per no retardar més el projecte, s´acordà constituir un
Patronat destinat exclusivament a la construcció del
Pas, havia de ser independent i el contacte amb la
junta es feria mitjançant els vocals Bonet i Salvador.

Estampa del 1924 del lema Retorn del Calvari

Lluís Bonet recordava, sis anys després, dins del
primer opuscle editat el 1946, ( que col·loquialment
s´anomenava “Folleto”), com s´havia arribat a
prendre aquella decisió:
“Descartado, pues, el Paso de la Piedad, para dar una
preferencia lógica y natural a sus antiguos poseedores, se nos
indicó por parte de la junta de la Congregación de la Sangre,
que el escultor D. Antonio Garrigós tenía hecha una maqueta
que titulaba “Retorno del Calvario”, y que, según sus
referencias, encajaría muy bien en nuestra procesión, para ir
después de la Piedad. Se vio la citada maqueta, se oyeron
pareceres y opiniones autorizadas, y el pleno del Patronato Pro13

Paso, que se había constituido por entonces, creyó oportuno no
adquirir dicho Paso por no gustarle ni la composición ni la
ejecución.
Encariñados con la idea de tener como Paso propio el Retorno
del Calvario, y viendo que el asunto escogido contaba con la
aprobación y simpatía de la R. y V. Congregación de la P.S. de
N.S. Jesucristo, a la que de buen principio nuestra Cofradía se
ha hecho un deber y una obligación, de acatar en cuanto se
refiere a la Procesión del Viernes Santo, se encaminaron las
gestiones hacia el Sr. Antonio Parera, se visitó también al
malogrado escultor Sr. Coscolla, y por último fue aprobada la
maqueta que presentó el escultor de Vilaseca, D. Juan Salvadó
Voltas.”

Maqueta d´Antonio Garrigós Giner.
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Desestimada la maqueta del Garrigós, el dia 2 de juliol
s´acordà definitivament que el Pas que portaria la
Confraria fos el “Retorn del Calvari”, i s´envià un ofici
amb
aquesta
decisió,
tan
a
l´Agrupació
d´Associacions com a la Congregació de la Sang de
Tarragona.
Malgrat aquest acord, encara no es tenia l´escultor per
donar vida a aquest lema. Però es seguien buscant
ofertes de diferents escultors. L´afamat Antoni Parera
Saurina envià un pressupost per a fer el Pas, també es
demanà preus i condicions als tallers de la casa
Renart.
El secretari Marià Roch Ramos, comunicà a la junta del
dia 19 de juliol que l´escultor de Vilaseca Joan Salvadó
Voltas es comprometia a fer una maqueta
representant el Retorn del Calvari i donava facilitats
de pagament, finalment fou aprovada.
A l´assemblea general del dia 21 de juliol s´explicà a
tots els assistents les gestions fetes per a construir el
Pas del Retorn del Calvari. També s´aprovà el dibuix
de la nova vesta i capuç, obra del confrare Lluís
Mallafré Guasch.
A la reunió de la junta del dia 30 d´agost es llegí la
carta de l´escultor Joan Salvadó Voltas detallant tots
els punts bàsics per a la construcció del Pas. En
principi el cost de 28.000 pessetes es trobà elevat,
però com en aquest preu hi entrava la peanya i les
llums es considerà just. Malgrat tot, abans de signar
qualsevol document, la Junta volgué assegurar
l´obtenció de les quantitats monetàries suficients.
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El primer projecte de Joan Salvador Voltas.
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Carta autògrafa de l´escultor, amb detalls de la realització del
conjunt artístic, pi de flandes per el cap i les extremitats i pi del
Pirineu, molt sec, per la resta. Diu que estava aconsellat per el
Sr. Vidal.
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Referent a la maqueta enviada declarà que era la primera
intuïció i que el model definitiu seria molt superior. Sols
demanà que respectessin el seu sentiment artístic i religiós.
El preu seria de 28.000 pessetes, preu aproximat, doncs la
inestabilitat del mercat provocava canvis constantment.
Demanà pagaments anticipats donada la manca de fons per raó
de la seva inactivitat artística forçada per la guerra civil.
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A la junta del 12 d´octubre es cobrí una vacant en la
vocalia de la Confraria, doncs amb motiu del canvi de
tresorer (Josep Vidal Ferrer per motius laborals hagué
de sortir de Barcelona), ocupà el seu càrrec Agustí
Salvador Rion, deixant la seva vocalia, que ara era
coberta per Josep Maria de Castellarnau.
Els acords amb l´escultor foren: 1.000 pessetes per a
fer El model definitiu i 2.000 pessetes per adquirir la
fusta. Després cada mes se l´hi entregarien 1.500
pessetes.
A la reunió del 24 d´octubre el Sr. Castellarnau oferí
la seva casa de Tarragona, tan per estatge social com
per a guardar el Pas. La Junta decidí d’acceptar-ho
quan ho fes formalment per escrit.
A la darrera reunió de l´any, el 17 de desembre,
s´incorporà com a nou membre el Dr. Josep Maria
Peyrí Romagosa. Es prengué l´acord que la vesta fos
negre amb botons grisos i el peto o capuç també gris
amb l´escut brodat de color vermell al pit.
I es presentà el model del títol de confrare per
acreditar pertànyer a la Confraria.

Primer rebut de la quantitat a compte entregada a l´escultor.
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Dibuixos de la peanya i perfil de la base.
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Disseny del Confrare Lluís Mallafré Guasch.
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Díptic editat per la captació dels fons destinats a la
construcció del Pas. La maqueta ja era la definitiva.
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L´escultor
Joan
Salvadó
Voltas era de Vilaseca on
nasqué el 2 de juliol de 1900.
La vocació per l´escultura
aparegué quan era jovenet, i
als 14 anys treballà com
aprenent en un taller d´un
escultor de Reus, on també hi
estudià dibuix.
Després estudià Belles Arts a
Barcelona obtenint la nota final d’excel·lent.
Treballà amb Antoni Gaudí a
la Sagrada Família esculpint
l´Anunciació. Viatjà a Paris
per ampliar els seus estudis. Després treballà a la
Catedral de Tarragona restaurant les Verges del
Baptisteri. La guerra civil interrompí la seva activitat,
retornant amb el Pas del Retorn del Calvari. Gran part
de la seva obra fou de caràcter religiós. Morí a Reus el
primer de novembre de 1976.
El Retorn del Calvari recorda el
moment en que la Verge Maria
amb Sant Joan acompanyades
de Maria Magdalena i Maria de
Cleofàs, després de donar sepultura al seu Fill, tornen al
Calvari
amb
els
rostres
entristits per ingent dolor. Les
quatre imatges, amb les seves
actituds, expressen tots els
sentiments tan individualment
com en conjunt. La Creu al fons
ens recorda la Passió.
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ANY 1941
Començava l´any i la Confraria ja tenia confirmada la
seva participació a la propera setmana santa amb el
Pas del Retorn del Calvari, i amb la vesta, però
mancava encara que l´escultor fes entrega de les
imatges i la peanya. Totes es tenien que policromar i
s´havia de buscar el taller que feria la carrossa, tot
això abans del Divendres Sant, dia 11 d´abril.
Certament semblava una tasca impossible, i amb el
problema afegit de la manca de fons per atendre el
projecte. Fins el 31 de desembre s´havien recollit
1.835 pessetes.
Per les festes de cap d´any s´exposà la maqueta del
Pas a l´aparador de la tenda Casa Comas del Passeig
de Gràcia de Barcelona.
A la reunió del 3 de febrer, la junta era conscient del
problema econòmic, i decidí que l´escultor entregués
el Pas sols amb dues figures i la Creu. També facultà
al President Joan Voltas perquè obrís un compte de
crèdit al Banc d´Espanya, oficina de Tarragona.
Gràcies a la influència del Marqués de Muller i als avals
dels confrares Josep Maria de Canals i de Siscar i Joan
Solé i Granell, foren concedides 10.000 pessetes.

Casa Comas al Passeig de Gràcia, 2, on fou exposada la
maqueta del Pas del Retorn del Calvari.
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Primera de les Pòlisses signades per finançar-se.

El 10 de gener s´envià a l´Arquebisbat de Tarragona
la petició d’aprovació del Pas. La Comissió Diocesana
d´Art Sacre estava formada per el President Josep
Boada. El 23 de gener fou aprovat el projecte.
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Reproduïm la carta enviada a la Comissió d´Art Sacre, signada
per el secretari de la Confraria Marià Roch. La fotografia que
s´acompanyava era la de la maqueta reproduïda a la pàgina 21.
(Document provinent de l´Arxiu de l´Arquebisbat)
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Document signat per els diferents responsables de
l´Arquebisbat de Tarragona considerant que el projecte
mereixia la seva aprovació. (Provinent de l´ Arxiu Arquebisbat
de Tarragona)
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A la reunió del dia 18 de febrer es nombrà delegat de
la Confraria a Tarragona al confrare Ferran Voltas
Verdes. També es prengué l´acord de celebrar una
hora santa amb solemne Via-Crucis i Sermó, a la
Basílica de Santa Maria del Mar, el cinquè diumenge de
Passió.
S´acordà finalment que tots el confrares assistirien, a
la Processó del Divendres Sant, tapats. Amb
l´excepció de la Junta i els arrengladors. Finalment es
demanà als membres de la Junta que fessin les
gestions per nominar al banderer.(Col·loquialment:
abanderat)
El 13 de març la Junta es tornà a reunir. Degut a la
mort del Dr. Peyrí es cobrí el lloc amb el nomenament
del Sr. Josep Maria de Canals i de Siscar. També
s´amplià la junta amb el nomenament del Sr. Joaquim
Antoni Rossell Sardà. El Sr. Lluís Bonet assabentà als
presents de les gestions fetes en el “Correo Catalán”
per organitzar un tren especial per portar als confrares
a Tarragona el proper Divendres Sant. El Sr. Josep
Maria de Castellarnau comunicà que l´escultor
entregaria les figures i la peanya al decorador Sr.
Ferran de Castellarnau per esser policromades. La
Junta encarregà al Sr. Josep Maria de Canals i al
Sr.Josep Maria de Castellarnau la gestió per buscar
uns padrins per la benedicció del Pas.
Tota la realització del Pas fou feta a Tarragona, varen
intervenir diferents artistes i industrials:
L´escultor: Joan Salvadó Voltas
El decorador: Ferran de Castellarnau
Taller de Serralleria per el xassís: Ramón Magarolas
Taller de Serralleria per les llums: Ramón Sans.
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A sobre, Sant Joan.
(arxiu Francesc Gómez)

La Verge i Sant Joan (a baix), abans de policromar.
(arxiu Rafael Vidal)
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Les imatges una vegada van ser encarnades per l´artista Ferran
de Castellarnau. Aquestes fotografies foren obtingudes al taller
del decorador. (Arxiu de Rafael Vidal)
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Factura de Ferran Castellarnau qui
policromà les imatges i la peanya
que també fou feta per l´escultor
Joan Salvadó Voltas.
La peanya està decorada amb
daurats i platejats. Als quatre
costats els escuts de Tarragona i
Barcelona.
A la part posterior està esculpit en
fusta l´escut de la Confraria.
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Factura de Ramón Sans per a fer els canelobres.
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Factura de Ramón Magarolas per a construir el xassís.
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Factura corresponent a la compra dels eixos, suspensió
direcció, volant i brides. El Pas no tindria rodes de propietat,
doncs cada any els treien d´una furgoneta per poder fer la
Processó i després es retornaven al propietari.
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Les senyores Teresa Balcells i Lola Castelló foren le
encarregades de fer les “faldilles” del Pas. Sobre una pana de
color negre hi posaren uns serrells de color gris.
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La pana fou subministrada per “La España Industrial” i el serrell
per la Merceria Bonet.
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Antigament, abans de la República, s´organitzava un
tren especial per assistir a la Processó del Sant
Enterrament de Tarragona.

La Junta Directiva, davant de la dificultat de traslladar
als confrares des de Barcelona, i retornar-los acabada
la processó, decidí fer les gestions necessàries per
organitzar un tren especial. Al 1941 RENFE havia
absorbit la companyia de ferrocarrils M.Z.A. (MadridSaragossa-Alacant), però encara seguia funcionant
amb les sigles antigues. Es va delegar al diari “El
Correo Catalán” l´organització.

Aquest era el tren que transportava als confrares.
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Gràcies a les gestions del sots-secretari aleshores, Lluís Bonet,
s’arribà a un acord amb el “Correo Catalán” perquè cap confrare
es quedés sense mitjà de transport per assistir a la Processó
del Divendres Sant a Tarragona: Un Tren Especial !
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El cinquè diumenge de Passió, organitzat per la nostra
Confraria, es celebrà un solemne Via-Crucis per
l´interior de la Basílica. La Confraria edità un díptic
com a programa d´aquest acte.

Primer programa de Setmana Santa. 450 exemplars editats per
la impremta de la Casa Provincial de Caritat de Barcelona.
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La imatge del Sant Crist era
El Sant Crist antic era portat
El Crist de la Basílica era portat p tradicionalment per el vell
Cos de Portants de Santa
Maria
del Mar, que quedà dissolt i
les imatges
la imatge cremada per causa
e
de la persecució religiosa
durant
durant la guerra civil.
La nova imatge del Crist fou
adquirida
adquirida per la parròquia
l´any
l´any 1940. Presidí des de
llavors
llavors tots els Via-Crucis
organitzats
organitzats per la nostra
ConConfraria,el Cos de Portants,
per i els preveres de la Basílica.
El Cos de Portants pertanyia
a
a l´Agrupació de Portants de
Barcelona que tenia la seva
seu
seu social a la Capella de la
Verg
Verge de l´Esperança.
El Sermó de l´Hora Santa
era
era encarregat a un Prevere
de Tarragona.
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El dilluns sant dia 7 d´abril, gràcies al Diario Español
de Tarragona, sabem que en el despatx parroquial del
Dr. Joan Llombart, a la Basílica de Santa Maria del Mar,
els membres de la Junta Directiva li varen entregar la
medalla de la Confraria, cisellada en argent, amb una
sentida dedicatòria.
La medalla fou cisellada
Jocund Bonet.

per l´orfebre i confrare

Tot seguit es beneí el nou Penó, disseny del mateix
Jocund, que estava destinat a ser portat pels aspirants
i encapçalar la Processó del Divendres Sant a
Tarragona.
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Anvers del Penó.
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Revers del penó i la factura
de l´orfebre Jocund Bonet.
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Per fi havia arribat la data esperada. Dimecres Sant dia
9 d´abril, les dues imatges enllestides, La Verge Maria
i Sant Joan, estaven a l´antiga casa Foxà, on tenia
l´estudi l´artista Ferran de Castellarnau, situada al
carrer Cavallers de Tarragona. Allà van ser beneïdes
en un solemne acte.

Tarja d´invitació enviada a tots el confrares, Presidents de les
Confraries tarragonines, autoritats de la ciutat..., es feia realitat
un projecte que molts pensaven que no s´arribaria a temps,
però gràcies a l´esforç de tots els implicats es pogué oferir a la
ciutat de Tarragona un nou Pas, acompanyat pels tarragonins
absents que amb la seva nostàlgia, estima a Tarragona i a la
seva Setmana Santa, aconseguirien acomplir un antic desig.
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Recordança de la benedicció signada per l´escultor.
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Pergamí acreditatiu de la benedicció del Retorn del Calvari, el
Vicari General de l´Arquebisbat de Tarragona, Rvd. Salvador
Rial, fou l´encarregat de beneir les imatges, i els padrins la
senyora Rosa Riera Guardiola i el senyor Joan Solé Granell.
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El Retorn del Calvari tal com es va veure el dia de la benedicció
a la Casa Foxà. ( Foto arxiu de Rafael Vidal)
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El Dijous Sant, dia 10 d´abril es reuní la Junta
Directiva a la casa pairal del Sots-President Josep
Maria de Canals i de Siscar. Acudiren a aquesta reunió
el President Joan Voltas Verdes, Marià Roch Ramos,
Lluís Bonet Punsoda, Agustí Salvador Rión i Joaquim
Antoni Rossell Sardà.
A les 17 hores s´obria la sessió acordant-se donar les
gràcies a totes les confraries per la seva magnífica
acollida als nostres representants. El President
comunicà als assistents que havia fet gestions amb la
Congregació de la Sang per guardar el Pas a l´església
de Natzaret, acceptat molt amablement per la seva
Junta. Seguidament s´acordà enviar un ofici
demanant-ho formalment. Gràcies a la Sang no es
tindria que desmuntar el Pas per guardar les imatges
en lloc segur. El President també demanà que es
visités al procurador Sr. Antoni Elias comunicant-li
que no seria necessari guardar les imatges a casa
seva.

Saló de Casa Canals on es reuní la Junta per primera vegada a
Tarragona, i on, gràcies a l´hospitalitat del confrare Josep
Maria de Canals, es rebien els banderers de la Confraria.
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El Divendres Sant, dia 11 d´abril, a dos quarts de
quatre arribava el tren especial a l´estació de
Tarragona el tren especial. Amb el tren arribà també
la Banda de música del Regiment militar de la Divisió
nº 41, mercès a les gestions del confrare Josep
Vendrell,
Coronel assignat al Govern Militar de
Barcelona, i que acompanyà la comitiva, tan a la
recollida del Pas pels Armats, com a la Processó del
Sant Enterrament.

Encapçalant la comitiva el penó portat per en
Joan Voltas Baró, acompanyat a la dreta per
Marià Roch Garcia.
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Tarda Divendres Sant, El Retorn del Calvari pels carrers de
Tarragona per primera vegada. Portà la Bandera a la recollida
Lluís Bonet Punsoda, a la dreta el seu germà Jocund.
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Darrera del Pas formava la Junta Directiva presidida per el Rvd.
Joan Llombart, a la seva dreta el President Joan Voltas i el vocal
Joaquim Antoni Rossell, a la seva esquerra el sots-President
Josep Maria de Canals, el secretari Marià Roch i el tresorer
Agustí Salvador.
Tancava la comitiva la banda militar de música pertanyent al
Regiment de la 41 Divisió formada per 60 músics.
Acceptà portar la Bandera a la Processó del Sant Enterrament,
l´ Excm. Sr. Salvador Samà i Coll, marqués de Vilanova i la
Geltrú. Els cordonistes foren el Sr. Josep Vendrell Ferrer i el Sr.
Agustí Sandoval Penasachs.
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Homenatge als dos promotors del projecte iniciat el 1940: a la
dreta Joan Voltas Verdes amb la seva muller i el fill Joan, a
l´esquerra Marià Roch Ramos amb la seva muller i el fill Josep
Maria. Ells posaren la primera pedra per a fer possible aquell
històric moment.
Lluís Bonet Punsoda portant la històrica Bandera
com a custodi i representant de l´antiga confraria
de Sant Magí màrtir de Barcelona.
Ell fou el responsable que la Confraria de devoció
a Sant Magí també ho fos de penitència, al
participar amb un Pas propi, el Retorn del Calvari,
a la processó del Sant Enterrament de Tarragona,
formant part de la seva Setmana Santa.
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Aquestes fotografies de 1941 ens
ensenyen com van ser els dissenys de
les vestes dels adults, dels aspirants,
arrengladors i Junta, i dels portants.
Vesta o túnica de cotó negre amb
botons grisos. Capuç amb tela grisa i
l´escut brodat al pit. Cinturó gris i
gorgera blanca amb cinta grisa.
Els portants al no tenir peto portaven
un petit escut
brodat al costat
esquerra de la vesta, botons grisos de
dalt a baix, cinturó gris i al principi,
sense gorgera.
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Aquesta és la llista dels confrares que varen participar
a la processó:
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Cinquanta-i-tres confrares, més l’arrenglador Marià
Roch, l´abanderat i els dos cordonistes, els sis
aspirants que encapçalaven la Confraria amb el penó,
els vuit portants del Pas amb el conductor i el capatàs
que els dirigia, i els seixanta músics que tancaven la
nostra comitiva, és a dir, cent trenta-i-tres
participants.

Banda militar del Regiment d´Infanteria de la Divisió 41.
Aquest Regiment després seria destinat a Tarragona, any 1943
i adoptaria el nom de Badajoz 26.
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Després de la setmana santa, tocava fer un resum de
totes les despeses que es van originar per
l´assistència a la Processó.
A la reunió del 22 d´abril es va llegir la carta enviada
a la Congregació de la Sang demanant permís per
guardar al Pas a la seva església. En principi es
demanava com a situació provisional, doncs en veure
que no hi cabia a casa del Sr. Elias, es pensà demanarli al Sr. Rector de l´església de la Santíssima Trinitat,
encarregant tal gestió al Sr. Canals. Finalment
s´acordà nombrar Confrare d´Honor al Marqués de
Vilanova i la Geltrú com agraïment per les seves
atencions al fer-se càrrec de les despeses de la Banda.
També s´obrí les portes perquè poguessin ser
confrares els tarragonins que, si bé no residien a
Barcelona, visquessin fora de Tarragona.

La cera, atxes i ciris, es compraven a Reus. Després de la
Processó es retornaven les atxes i els ciris gastats, doncs es
fonien i es tornaven a fabricar. Del retorn de cera se’n deia
refús, i s´abonava a pes.
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Les vestes es confeccionaven a la merceria Bonet, els Petos i
capuços, al principi, eren de cotó de poc gramatge. El preu
d´una vesta de portant era de 40´29 pessetes. Els portants no
tenien peto, i l´escut estava brodat al costat esquerra del pit.
Portaven cinturó gris. Els portants van rebre 280 pessetes en
total. Els assistents dels músics 80 pessetes i la Banda va cobrar
1.000 pessetes, a les que se li van sumar el viatge en el tren
especial, 960 pessetes, i el sopar que van rebre, 366´25
pessetes. Totes les despeses de la Banda de música van anar a
càrrec de l´abanderat.
Els convidats per la Confraria van
dormir a l´Hotel Nacional. Es va
pagar el sopar del Músic Major (Cap
de la Banda) tots ells militars
músics professionals.
La Confraria tenia un cobrador per
recaptar l´import de les quotes,
vestes, ciris, etc.
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A la reunió del dia 1 de maig s´acordà nombrar al Dr.
Lluís Nadal Delhom nou vocal de la Junta.
El dia 8 de Juliol es va reunir una altre vegada la Junta
per
preparar
l´Assemblea
General
Ordinària
convocada per el dia 20 del mateix mes.

La Junta estava formada llavors per:
Director Espiritual: Rvd. Joan Llombart Bargalló
President: Joan Voltas Verdés
Sots-President: Josep Maria de Canals i de Siscar
Secretari: Marià Roch Ramos
Sots-Secretari: Lluís Bonet Punsoda
Tresorer: Agustí Salvadó Rion
Vocals: Josep Maria de Castellarnau Espina
Joaquim Antoni Rossell Sardà
Lluís Nadal Delhom
Vocal Delegat a Tarragona: Ferran Voltas Verdes
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Assemblea General Ordinària del 20 de Juliol 1941:
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La Junta no reprendria les reunions fins el dia 17
d´octubre. El tema principal fou la preparació de
l´exposició de Cartells de Setmana Santa de
Tarragona que es feria el proper dia 20 de Novembre
a l´Associació Condal de Barcelona.

1936

1941
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La darrera reunió de l´any tingué lloc el dia 28 de
novembre. Cal destacar que la Junta es proposà
acabar el Pas del Retorn del Calvari.
També s´acordà: “ Que es formi el cos d´aspirants
amb els nens que siguin confrares fins l´edat de
quinze anys, que formaran amb túnica destapats i amb
ciri al principi de la processó”.

El confrare aspirant Lluís Bonet Llovet.

Dins del Registre de Confrares hi consten adults i
aspirants, cal notar que la Confraria admetia tan
homes com dones, doncs al ser una confraria de
devoció no hi havia cap impediment, si bé per poder
anar les dones a la processó caldrà esperar el 1978.
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ANY 1942
Després d´atansar els objectius amb el gran esforç de
tots els confrares, semblava que la consolidació de la
presència a la Setmana Santa de Tarragona estava
assolida, però tot just començà l´any 1942 la Junta es
reuní amb urgència. El dia 2 de gener el secretari
comunicà als assistents que l´escultor Joan Salvadó
havia demanat la baixa com a confrare. Davant de la
precària situació econòmica, el president Joan Voltas
exposà als assistents que, de no trobar solucions a
tots els problemes que hi havia, no es podria assistir a
la propera processó del Divendres Sant.
La Junta, per unanimitat, es proposà fer front a les
dificultats i continuar treballant i no defallir.

Immediatament la Confraria va liquidar les deutes amb Joan
Salvadó. Notem que es va quedar la propietat de la maqueta.
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Però l´adversitat colpejà la Confraria. El dia 24 de
febrer moria a Barcelona el President Joan Voltas
Verdés a l´edat de 38 anys. Ell fou el capdavanter que
portà
la Confraria vers la Setmana Santa de
Tarragona.

La Confraria havia quedat sense el seu President, però
va romandre entre els companys de la Junta l´esperit
emprenedor que ell els va inferir.
Convocada la Junta el dia 20 de març, el Reverend
Joan Llombart expressà la consternació que hi havia
entre els assistents per la pèrdua del President, fent
constar el reconeixement a la seva gran tasca.
Seguidament es parlà de la propera Setmana Santa,
acordant-se que es fessin les gestions per organitzar
el tren especial. Una bona notícia per a tots fou que,
l´Alcalde de Barcelona, Miquel Mateu Pla, havia
acceptat portar la Bandera el proper Divendres Sant, i
que l´acompanyaria també la Banda Municipal de
Barcelona.
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Comunicació des de l´alcaldia de Barcelona del nomenament de
Banderer.

El dia 26 de març es tornà a convocar la Junta per
escollir el nou President. El Reverend Joan Llombart,
d´acord amb els estatuts, nomenà com a President al
confrare Josep Maria de Canals i de Siscar, i com a
sots-President al també confrare Josep Vendrell
Ferrer. També s´acordà acceptar la invitació de la
Congregació de la P. Sang per assistir a la processó del
Sant Enterrament. I al mateix temps, comunicar-li que
el Pas sortiria per la Recollida de Casa Rossell de la
Rambla número 20 des d´on seria recollit per els
Armats.
El Tresorer donà compte de l’assignació
rebuda, per mig de la Congregació de la Sang, del
Excm. Ajuntament de Tarragona. Acabà la Junta
nombrant confrare honorari al fill del finat President,
Joan Voltas Baró.
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Detall de la liquidació de la subvenció de 1941. Fou enviada per
la Congregació de la Sang el 14 de març de 1942.

Factura de la imprempta que feia les publicacions.
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A diferència del primer any, l´organització la tingué Viatges
Iberia i no el Correo Catalán. El tren portava a més dels
confrares, a periodistes, personalitats, secció Guàrdia Urbana i
Banda Municipal, ambdues de Barcelona.
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Estampa editada per el Via-Crucis el diumenge de Passió.

Per primera vegada s´editava el programa d´actes de
la Setmana Santa que després aniria evolucionant fins
l´actual llibret-opuscle. Al principi, com el Dijous Sant
era festa, els confrares que tenien residència a
Tarragona es traslladaven el Dimecres Sant.
El Pas del Retorn del Calvari es traslladava des de
l´Església de Natzaret fins a l´entrada de casa Rossell
a la Rambla, essent visitat pels tarragonins des del
dimecres fins el divendres, quan era recollit per els
Armats. Es posaven dos persones per vigilar el Pas. El
Dijous Sant a l´església de la Trinitat es participava
dels actes litúrgics i, entre els confrares vestits amb
vesta, s´organitzava una vetlla al Santíssim
Sagrament des de les dotze del migdia. El Divendres
Sant es participava al Via-Crucis parroquial abans de
la Recollida i la Processó del Sant Enterrament.
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Programa editat el 1942. 450 exemplars impresos per la Casa
Provincial de Caritat, ja hi constaven els actes de Tarragona.
Les mides 15cm x 11cm. Quatre pàgines. 450 exemplars.
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Tarda del Divendres Sant, dia 3 d´abril.
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A la Recollida portava la Bandera el secretari Marià Roch, a
l´esquerra Jocund Bonet, a la dreta Josep Llovet. Arrenglador
Lluís Nel·lo Monné.

A la dreta del Penó, Jordi Aleu Rosell, qui anys després
sicelleria la nova medalla de la Confraria.
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La Presidència de la Recollida estava formada de dreta a
esquerra amb vesta: Lluís Bonet, Agustí Salvadó, Josep Maria
de Canals, Josep Vendrell (coronel) i Joaquim Antoni Rossell.
La Banda Municipal de Barcelona tancava la comitiva.

Detall de la Presidència enfilant el carrer de Sant Agustí.
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Imatge també de la Recollida del Pas arribant a la Plaça de la
Font.
No tenim imatges de la Processó del Sant Enterrament, hi varen
assistir 59 confrares. El Banderer fou l´Alcalde de Barcelona
Miquel Mateu Pla, i els cordonistes el Tinent d´Alcalde Josep
Ribas Seva i el Sr. Aureli Joaniquet Estremo.
Una secció de gala de la Guàrdia Urbana de Barcelona
acompanyava al seu Alcalde amb la Banda Municipal.
Les atxes i ciris foren repartides a Casa Canals, i les vestes que
es llogaven es repartien a Casa Rossell. L´Alcalde de Tarragona
i la Congregació de la Sang dispensaren una magnífica
hospitalitat al nostre Banderer. La nostra posició dins de
l´ordre de la Processó era després del Sant Sepulcre del Gremi
de Pagesos i abans de la Verge de la Soledat.
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Després de la Setmana Santa tocava passar comptes.
Els ciris i atxes es van comprar a Barcelona a la cereria
Lluís Codina 30 unitats de cada, i també els ciris
vermells per el Pas 35 unitats de 35 centímetres.
El Taller de Ramón Magarolas s´encarregà de posar i
treure les rodes, recordem que no eren de propietat.
El decorador Ferran de Castellarnau tingué que
modificar els galzes per les cortines del Pas, col·locarles i portar el Pas fins la Rambla a casa Rossell,
després retirava les cortines i les guardava.
El Pas era portat per nou persones i el capatàs.
Cadascuna cobrava 35 pessetes. Quan arribaven els
músics a l´estació els ajudaven 4 persones a raó de 20
pessetes per barba. A la nit donaven llum als músics,
per poder llegir les partitures, 12 nois amb ciris, a raó
de 10 pessetes per cadascun.

Les Monges Clarisses tenien cura de les vestes dels Portants. El
capatàs no en portava els primers temps. També van cosir les
cortines del Pas.
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El dia 16 d´abril es reuní la Junta per valorar la
Setmana Santa. Els acords es referien principalment a
donar les gràcies a tots els que van fer possible el
desenvolupament del Divendres Sant. El tresorer donà
compte de les quantitats rebudes per diferents
conceptes com subvenció, beneficis de les vendes de
bitllets del tren, cadires, ciris, vestes, etc. Faltava
encara la liquidació del delegat a Tarragona. El punt
final de l´ordre del dia fou l´acord d´acabar el Pas.
Degut a la manca de fons, el President Josep Maria de
Canals s´oferí per a pagar la fusta necessària per
esculpir les dues figures que faltaven.

El delegat a Tarragona, Ferran Voltas, escriu al Sr. Bonet per
comunicar-li que s´havien rebut del Gremi d´Hotels 300
pessetes. També les quantitats pagades al Capità Manaies i
unes atxes. Estava pendent de que s´aprovés una subvenció de
l´Ajuntament.
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El dia 27 de Maig es tornava a reunir la Junta. S´agraí
al secretari Marià Roch la magnífica gestió feta en
haver aconseguit que l´Alcalde de Barcelona fos
banderer. Respecte al tema de l´escultor Joan
Salvadó, es donà compte d´un pressupost molt elevat
per fer les dues imatges que faltaven: Maria
Magdalena i Maria de Cleofàs. El President, davant de
la gran diferència de preu entre l´ oferta del 1940 amb
l´actual, proposà encarregar l´obra a l´escultor
Villarubias, que segons ell ho feria més econòmic.
Un acord curiós fou que es demanés a la Congregació
de la Sang la constitució d´una comissió d´art sacra
per a vigilar els nous projectes de Passos que es fessin
en temps futur.
Posteriorment, la Junta no estava d´acord en canviar
d´escultor, i es demanà al President Sr. Canals que fes
una gestió davant del Sr. Serra Vilaró perquè influís en
l´escultor Joan Salvadó i es pogués arribar a un acord.

Convocàtoria de l´Assemblea General Ordinària.
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El dia 28 de Juny tingué lloc l´Assemblea anyal. El
principal
punt,
després
dels
estatuàris,
fou
l´explicació detallada per part de sots-President Sr.
Vendrell, de com es feria la finalització del nostre Pas.
Hi hagué la ferma voluntat d´acabar-lo i tenir-lo llest
l´any vinent.
Una altre proposta interessant fou la del confrare Sr.
Lluís Nel·lo, demanà que s´aprovés traslladar la
celebració de la festa de Sant Magí al diumenge
següent al dia 19 d´agost. El Reverend Llombart no ho
trobà del tot adient, però l´Assemblea acordà estudiar
la proposta. Hauriem d´esperar 40 anys perque fos
aprovada.

Carta de l´Arxiu Municipal de Tarragona demanant exemplars
del nostre programa, que s´ha editat fins el dia d´avui.
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Del 20 al 30 d´octubre tingué lloc la Fira de Mostres de Reus.
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Les imatges del Nostre Pas, la Verge Maria i Sant Joan, foren
expossades a la Fira de Reus. A més de l´obra de l´escultor
Joan Salvadó Voltas, també hi hagué el Crist jacent del Gremi
de Marejants de Tarragona.

El dia 30 d´octubre es tornà a reunir la Junta, els punts
principals foren: Assebantar als assitents que amb
motiu de la Fira de Mostres de Reus, el decorador Sr.
Castellarnau havia demanat les figures de la Verge i
Sant Joan per a ser exposades, responent de qualsevol
dany que puguessin sofrir.
Per altre par, s´acordà donar amplis poders al
President Sr. Canals per signar el contracte de
compromís amb l´escultor Joan Salvadó, per tenir
enllestides les dues imatges que faltaven. Referent a
la imatge de Maria Magdalena, s´hauria d´entregar el
trenta-i-ú de desembre del present any. I la segona
imatge, Maria de Cleofàs, s´entregaria el 28 de febrer
de 1943.
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Al mateix temps, s´acordà oficiar una carta al
decorador Sr. Castellarnau perque a l´entrega de les
imatges per part de l´escuultor procedís a policromarles i encarnar-les.

També el Sr. Magarolas tenia que reforçar l´estructura
per sostenir el nou pes, principalment les ballestes.
Finalment, com la fusta necessària per esculpir les
imatges seria comprada per l´escultor directament,
segons la seva voluntat, el President que s´havia ofert
per fer entrega de la mateixa, al no acomplir-se
l´oferiment, es compromaté a satisfer, l´import que
demanés l´escultor, del seu pecuni.

El dia 3 de Novembre es signà el contracte entre
l´escultor Joan Salvadó Voltas i la Confraria
representada pel seu President Josep Maria de Canals
i de Siscar:
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Contracte per formalitzar l´acabament de les dues imatges que
faltaven, Maria Magdalena i Maria Cleofàs. El preu acordat fou
de cinc mil pessetes cadascuna, i es preveien penalitzacions per
les dues parts en cas d´incompliment. La primera imatge es
tenia que entregar el 31 de desembre de 1942, i la segona el 28
de febrer de 1943. Finalment la fusta fou escollida per
l´escultor, pi de Flandes, però l´import de la mateixa seria
pagat pel President Josep Maria de Canals.
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Pi de Flandes
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ANY 1943

La primera reunió de la Junta directiva, el 17 de gener,
comportà un debat referent a la realització de la
imatge de Maria Magdalena. El Delegat de Tarragona
Ferran Voltas envià una carta dient que, una vegada
vista l´escultura, diferia de la maqueta. S´acordà
enviar uns tècnics per donar la seva opinió, i en cas de
no ser favorable es rebutjaria la imatge. No tenim la
carta amb les observacions, però sí el testimoni del
decorador Ramón Martí, ajudant aleshores de Ferran
de Castellarnau, qui recordava que el problema estava
en el bust de la imatge, per aquell moment, massa
prominent. El tresorer recordà als assistents que la
imatge ja fou pagada des del dia 4 de gener i estava
en poder del decorador. Finalment s´encarregà al
Sots-President Josep Vendrell buscar banderer per el
present any.
Els problemes foren solucionats i el dia 15 de febrer es
pagà a l´escultor dos mil cinc-centes pessetes a
compte de la segona imatge, que seria entregada al
decorador el dia 8 de març. Quedava doncs enllestida
la feina de l´escultor Joan Salvadó, i també la seva
relació amb la Junta. Deduïm que, els pagaments de
les primeres imatges es van retardar, i després què,
va augmentar considerablement el cost de les dues
imatges que faltaven malgrat el primer pressupost. I
finalment, suposem que va haver de retocar el bust de
la Maria Magdalena...
No hi haurien més reunions fins el més d´abril. Es
començava però, a preparar la Setmana Santa.
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Maria Cleofàs tal com la va entregar l´escultor Joan Salvadó
per policromar. La imatge té la mirada dirigida a la Creu
solitària sostenint amb la mà esquerra els tres claus que foren
empleats per crucificar Jesucrist. (Foto de l´arxiu de Rafel
Vidal)
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La imatge una vegada encarnada i policromada per l´artista
Ferran de Castellarnau. ( Foto de l´arxiu de Rafael Vidal).
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Maria Magdalena abans de policromar. La imatge té la mirada
entristida vers el terra, amb la mà dreta recolzada a la galta,
signe de dolor, i amb els peus descalços. ( Foto arxiu Rafael
Vidal).
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Maria Magdalena enllestida per completar el Pas del Retorn del
Calvari. (Foto arxiu de Rafael Vidal)
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L´escultor Joan Salvadó Voltas contemplant la seva obra que
culminava el conjunt artístic del Retorn del Calvari. (Foto de
l´arxiu de Rafael Vidal)
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Durant el mes de març s´enviaren 450 circulars als
confrares i s´editaren 600 programes de Setmana
Santa impresos a quatre cares. La impremta seguia
sent la de la Casa Provincial de Caritat de Barcelona.

Les noves imatges estaven pagades, però mancaven fondos per
retornar els crèdits, tan privats com oficials.
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Per tercer any consecutiu, s´organitzà el tren especial. Viatges
Iberia era on s´havien de fer les inscripcions. RENFE ja figurava
en el cartell. També l´agència venia les cadires i llotges per la
Processó. La Premsa de Barcelona viatjava en segona classe a
càrrec de la Confraria.
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Programa editat amb motiu de la setmana santa. Els actes
litúrgics eren els mateixos de l´any anterior. Es feren 450
exemplars. Les mides 15cm x 11 cm. Impressor: Casa Provincial
de Caritat. Quatre pàgines.
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El dia 21 d´abril, Dimecres Sant, es beneïren les dues
imatges que completaven el Pas. A les cinc de la tarda,
a l´Església de Natzaret, foren beneïdes les imatges
de Maria Magdalena i Maria Cleofàs per el Vicari
General de l´Arquebisbat de Tarragona, doctor
Salvador Rial.

Detall de les dues imatges incorporades al Pas el 1943.
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El Retorn del Calvari la tarda del Divendres Sant.
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Fotografia del Pas del Retorn del Calvari la tarda de 1943
esperant la Recollida per part dels Armats de la Sang.
El conjunt artístic ja acabat i preparat per assistir a la Processó
del Sant Enterrament.
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Dues imatges de l´acatament dels Armats a la Recollida de
1943.
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El Diari ens donà la crònica del
Divendres Sant: Aquell any vàrem desfilar després del Pas
dels Marejants. L´abanderat fou
l´advocat i Corredor de Comerç,
Sr.Joaquim Bau Nolla, els cordonistes Josep Maria de Canals i
Josep Maria Sentís. La Banda
de Música fou la d´Albuxeich
(València). La participació d ´
aquesta Banda fou gestionada
per el Coronel Josep Vendrell.
Hi assistiren 57 confrares, més
els 9 portants amb el seu capatàs José Somolinos, l´abanderat
i els dos cordonistes i els sis aspirants que portaven el Penó. No
tenim el nombre de músics, puix
la Banda va venir en un altre
tren des de València.
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Acabada la Setmana Santa es passaven comptes dels
ingressos i despeses meritades. La decoració de les
dues imatges noves costà 2.700 pessetes que hauríem
de sumar a les 10.000 pessetes de l´escultor.
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Les despeses dels portants i la de reforçar el Pas.
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L´Assemblea General tingué lloc el dia 11 de juliol.

La Junta Directiva es reuniria el Juliol, Agost i
Setembre. A la darrera, es donarien les gràcies per el
donatiu que s´havia rebut del Banderer.
La darrera Junta de l´any va ser el 26 de novembre.
En aquesta data es pogué cancel·lar la pòlissa de crèdit
de 7.500 pessetes que teníem en el Banc d´Espanya.
També s´acordà que es posés, tan a la premsa
barcelonina com a la premsa de Tarragona, una nota
aclaridora, doncs una dita “ Colònia Tarraconense” va
fer unes participacions per a recaptar fondos per les
festes de Sant Magí, i es volia deixar clar que no
pertanyien a la Confraria.
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ANY 1944

Com a continuació de l´acord de la Junta de la reunió de 26 de
novembre de l´any passat, s´envià una circular per a
desmarcar-se de la “Colònia de Tarragona”.

El dia 16 de febrer es reuní la Junta acordant que es
millorés el peto. Es decidí que tots fossin de llaneta
gris, millorant doncs els anteriors que eren de cotó
senzill, i que es comprés la peça de tela per tal que hi
hagués uniformitat.
El 13 de març es tornaren a reunir, i es comunicà que
el Comte de Montseny havia acceptat esser banderer.
Ja no hi haurien més reunions fins passada la Setmana
Santa.
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El Programa d´aquell any seguia el format petit a doble cara.
La novetat era dues tintes. La impremta Casa Provincial de
Caritat, i el tiratge 650 exemplars. Les mides 15cm x 11 cm.
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La principal novetat de l´any fou la corona de la Verge
Maria. Va ser obra de Ferran de Castellarnau.
Referent a la Banda de Música, es contractà la del
Regiment de Jaén número 25 del Quartell del Bruch de
Barcelona.

El programa de l´Agrupació d´Associacions de la Setmana
Santa de Tarragona portava a la portada una fotografia dels
Confrares desfilant la nit del Divendres Sant.
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Detall de la corona estrenada el 1944.

Cartell anunciant el viatge en tren editat per Viatges Iberia, que
també organitzaria un autocar, però sense la col·laboració de la
Confraria.
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Divendres Sant de 1944. La Verge lluïa la Corona.
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D´esquerra a dreta: Jocund Bonet, Marià Roch i Carles Llovet.
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El Divendres Sant del 7 d´abril de 1944 tingué dues
novetats a la Confraria; la primera, l´estrena de la
Corona de la Verge, obra de l´artista Ferran de
Castellarnau. La segona, la participació per primera
vegada de la Banda de Música del Regiment
d´Infanteria Jaén 25 del Quartell del Bruch de
Barcelona. Estava dirigida per el Capità músic
Francisco Sánchez. El tren especial de la Confraria
portà a 24 oficials a segona classe i 30 sots-oficials i
tropa a tercera classe.
El Banderer fou el Sr. Josep Maria Milà i Camps, Comte
de Montseny. Els cordonistes, Jaume Samà i Coll,
Comte de Solterra i el Sr. Josep Payeras. Presidia la
Junta, el Confrare Major Salvador Samà i Coll, Comte
de Vilanova i la Geltrú, i el President Josep Maria de
Canals. Foren acompanyats per Mossèn Garcés.

Banda de Música del Regiment d´Infanteria Jaén 25 del
Quartell del Bruch de Barcelona. Seria el primer any que
acompanyava la Confraria, i ho feria fins el 1968.
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Liquidació de Viatges Iberia dels seients del tren que va portar
al Banderer i músics.

Rebut signat per el Capità Francisco Sánchez, director de la
Banda de Música que ens va acompanyar per primera vegada.
El preu percebut aquell any fou 1.500 pessetes, a les que calia
afegir 253,80 pessetes dels sopars dels oficials. La resta de
components sopaven al Quartell de Tarragona.
117

Posar i treure les rodes del Pas com cada any.

El manteniment del Pas seguia a càrrec de Ferran de
Castellarnau, qui també feu la Corona de la Verge.
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Dues reunions tingué la Junta directiva després de la
Setmana Santa, no ens quedà cap referència de
l´assemblea general.
A la reunió del 26 de maig, el tema principal fou la
reprovació a dos confrares per participar, amb la vesta
de la Confraria, a la Processó de la Bona Mort de
Barcelona sense el permís corresponent.
La Junta acordà que sols es podria portar la vesta
reglamentaria, fora de Tarragona, si participava tota
la mateixa Junta o es concedia un permís exprés i
previ.
La darrera reunió fou el 11 d´octubre, essent el tema
principal: encarregar al Sr. Ferran de Castellarnau un
estudi amb el seu pressupost per fer una nova
il·luminació que donés realç al nostre Pas.

Processó de la Bona Mort de Barcelona, on la participació de dos
dels nostres confrares amb la vesta de la Confraria, va
determinar la desaprovació de la Junta per mancar el permís
adient. (Diari de Barcelona)
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1945

Començava l´any 1945 reunint-se la Directiva molt
aviat. El dia 22 de gener es reuní la Junta, i entre
altres, hi hagueren tres propostes importants: La
primera sortí del secretari Marià Roch qui proposà
desmuntar el Pas cada any i guardar-lo en caixes.
Davant d´ aquesta proposta, el President Sr. Canals
oferí la seva casa de Tarragona per a guardar les
caixes. No es prengué cap acord al respecte.
La segona fou acordar que el proper 11 de març es fes
l´assemblea general i s´aprofités per fer entrega del
títol de Confrare d´Honor al Marqués de Vilanova i la
Geltrú.
I la darrera fou, acordà que no havent-hi pressupost
per part del Sr. Ferran de Castellarnau per a canviar la
il·luminació del Pas, es posposés per l´any vinent.
La següent Junta es celebrà el 23 de febrer per
comunicar, per part del secretari, que havia acceptat
ser banderer el President de la Diputació de Barcelona.
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Junt amb la convocatòria de l´assemblea s´envià una circular
als confrares demanant la seva assistència el Divendres Sant i
comunicant el nom del proper Banderer.
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L’assemblea general ordinària es celebrà el dia 11 de
març a la sala d´actes dels antics alumnes salesians,
tal com es feia des de la primera assemblea de l´any
1941.
Hi assistí tota la Directiva, excepte el secretari Marià
Roch per malaltia. Ocupà el seu lloc en Lluís Bonet.
El moment més important fou quan el
President Josep Maria de Canals
entregà un pergamí, il·lustrat per el
confrare Lluís Mallafré, al Confrare
d´Honor Salvador Samà i Coll, Marqués
de Vilanova i la Geltrú, on se li atorgava
oficialment aquest títol.
Ell,
agraí
als
assistents
aquest
nomenament.
Finalment, el Consiliari Dr. Joan Llombart Bargalló,
tancà l´acte amb unes emotives paraules envers el
guardonat, fent reconeixement de tot el que el Sr.
Marqués havia fet per la Confraria.

Rebuts del lloguer del local per
l´assemblea i de la il·lustració del
pergamí entregat al Confrare Major
Marqués de Vilanova i la Geltrú.
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El programa d´aquell any variava respecte als
anteriors. Tenia les mides d´un foli Din A-4, més o
menys, però plegat en dos doblecs, oferint a l´obrirlo un article de Busquets Molas, i al desplegar-lo tot,
es podia veure el programa d´actes amb dues
fotografies que el completaven.
La impremta va ser la de Gràfiques Casulleras del
carrer Sepúlveda 79 de Barcelona. Va ser imprès a una
sola tinta, però es canviava d’impressor i de mides
respecte al 1941. No hi consta el nom de la impremta
al programa.
Les mides del programa plegat són de 12 cm d´ample
x 15 cm d´alt, i desplegat 24 x 30 cm.
La portada reproduïa una fotografia dels nostres
confrares desfilant per el Pla de la Seu la nit de
Divendres Sant de 1944.
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El programa de 1945 desplegat.

124

El Retorn del Calvari esperant ser recollit per els Armats la tarda
de Divendres Sant. La principal novetat fou l´escut de la
Confraria, transparent al mig de les cortines. Foto de Joan Porta
Puig de l´ Arxiu Quim Mas Carceller.
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El Retorn del Calvari arribant a la Plaça del Rei. Foto de Joan
Porta Puig de l´Arxiu de Quim Mas Carceller.
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Divendres Sant, dia 30 de març. Processó del Sant Enterrament.
La nostra Confraria assistí amb un gran nombre de confrares.
L´esforç de la Junta donà els seus fruits.
La Bandera fou portada per el President de la Diputació
Provincial de Barcelona, Sr. Lluís Argemí i Martí. Els cordonistes
foren dos diputats, el Sr. Juan Fontes de Albornoz Hernández i
el Sr. Diego Ramírez Pastor. També acompanyà al President, el
secretari de presidència Pascual de Pobil, l´oficial de cerimonial
Pérez Bormachea i el Diputat Miquel Prunés, a més dos Uixers
de la Diputació amb uniforme de gala. Presidí la Junta el
Confrare d´Honor Marqués de Vilanova i la Geltrú acompanyat
del President Josep Maria de Canals. L´autoritat eclesiàstica
estigué representada per el nostre Consiliari Dr. Joan Llombart
Bargalló.
La Banda del Regiment Jaén 25 ens acompanyà una vegada més
tancant la comitiva.
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Aquell Divendres Sant el Pas sortia amb dues novetats
tècniques importants: la ja dita de l´escut de la
Confraria, brodat en vermell sobre una tela
transparent de color negre que permetés al conductor
veure que tenia davant. Des d’ el 1941 fins aleshores,
el conductor no tenia cap visió de l´exterior, depenent
del capatàs en tot moment.
L´altre novetat fou la incorporació d´un fre de peu,
doncs sols hi havia un fre de palanca que s´accionava
amb la mà. Aquesta fou una petició del confrare Sr.
Simó que havia fet a l´assemblea general de 1943
degut a les baixades i pujades que hi havia al
recorregut de la processó.
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Viatges Iberia s´encarregava del transport, tan per
tren com per autocar. Aquell any es varen
comptabilitzar 126 places de segona classe i 144 de
tercera. Un record històric de participació per part de
la nostra Confraria.
El capatàs del Pas seguia essent el Sr. José Somolinos,
qui s´encarregava dels portants, conductor, dels joves
que donaven llum a la Banda i dels tres vigilants que
estaven a Casa Rossell, on es guardava el Pas des de
la tarda del dimecres sant fins el divendres sant al mig
dia.

Pressupost per guardar el Pas en caixes. Curiosa solució que
per sort no s´adoptaria mai.
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La darrera reunió de l´any 1945 fou el dia 28 de maig.
Seguia actuant com a secretari el Sr. Lluís Bonet,
doncs encara estava malalt el Sr. Roch. S´aprovà
enviar una carta d’agraïment al Sr. Agustin Vicente per
les seves gestions envers la Banda de música. També
s´acordà prorrogar la pòlissa de crèdit de set mil cinccentes pessetes.

Carta autògrafa de Josep Maria Tarrassa, creador d´el popular
maginet de Tarragona, contestant a la invitació per presidir
amb la Junta la propera processó de Corpus a Barcelona.
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ANY 1946

A l´any 1946 tan sols hi hagué una reunió de la Junta
i fou el 23 de gener.
Aquest dia s´amplià la composició de la directiva amb
dos vocals més, el Sr. Ignasi Nel·lo Ferraté i el Sr.
Manel Fibla Indart.
Es convocà l´assemblea general per el mes de maig, i
finalment el Sr. Lluís Bonet proposà editar un “folleto”
en paper cuixé, que es repartís gratis a tots els
confrares, i què s´hi posessin anuncis per ajudar a
pagar-lo. Es nombrà una comissió per fer-se càrrec del
projecte: Lluís Bonet, Lluís Nadal i Manel Fibla.
Naixia aquell dia el projecte que esdevindria l´edició
del tradicional opuscle que ha arribat fins avui.

Pressupost de l´Opuscle de 32 pàgines.
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Curiosa carta de Joan Torres que ens feria de delegat duran uns
anys. El 1946 es permeté l´assistència de les dones com a
penitents (amb reserves...). També va fer gestions per la
publicitat.
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Es seguien fent gestions per a trobar un projecte de nova
il·luminació que satisfés a la Junta. Malgrat tot, no s’arribava a
cap acord. Aquesta vegada es pensava en canviar els
canelobres originals per tulipes de vidre envoltades amb fulles
de metall d´estil renaixement.
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La comissió designada per l´edició de l´opuscle estava
treballant per aconseguir la publicitat necessària,
però havien comptat malament, el pressupost
contemplava sols 32 pàgines i ells pensaven que era
32 fulls que amb dues cares serien 64 pàgines.
Aleshores es produí un contratemps econòmic que feu
trontollar aquella edició.

L´esforç que feu l´impressor comportà que s´edités l´opuscle.
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Portada del primer opuscle editat el 1946. S´imprimiren mil
exemplars. Les mides 21´5 x 14 centímetres. Constava de
coberta i contracoberta, 20 pàgines de publicitat (10+10) i 32
pàgines d´articles i programa d´actes. Fou imprès per
Gràfiques Casulleras de Barcelona.
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Al mig de l´opuscle hi havia el programa d´actes.

Dibuix del confrare Jocund Bonet.
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La tramesa dels opuscles fou molt considerable. No tan sols els
confrares el van rebre, també nombroses personalitats i
entitats. D´aquesta forma es va donar a conèixer la Confraria,
rebent al mateix temps felicitacions i agraïments per l´edició.
Agrupacions de Setmana Santa de Màlaga, Còrdova, Valladolid,
etc. ens van felicitar.
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La Confraria seguia organitzant el viatge a Tarragona per el
Divendres Sant. El preu incloïa també el sopar. Viatges Iberia
seguien essent els delegats per vendre els bitllets.
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Fruit de l’èxit dels viatges, s´incorporaren Autocars i
l´”Associació Condal”, aprofitant el mateix tren, venien els
bitllets amb un marge comercial per a ells. Notem que la
fotografia era del nostre Pas.

Divendres Sant, 19 d´abril.
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Esperant la recollida pels Armats.

Pujant a la Plaça del Rei.
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El periodista de La Vanguardia, Modesto Dalmau, ens donà una
crònica d´aquell Divendres Sant. La Confraria oferí la Bandera
al Senyor Francisco Figuerola Ferrer, essent cordonistes els
senyors Jaume Pamies Olivé i Josep Maria Sicart Llopis. Presidia
la Junta el Confrare Major i el President Josep Maria de Canals.
La Banda de Música era la del Regiment Jaén 25 com anys
anteriors.
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No hi hagueren més reunions de Junta i tampoc tenim
l´acta de l´Assemblea General.
El problema de l´edició de l´opuscle es solucionà
reduint les pàgines que s´havien preparat (64 de
textos) i fent la impressió de la publicitat en paper fi.
Es pagaren a Gràfiques Casulleras la quantitat de
4.166 pessetes. La Banda costà amb viatge inclòs
2.000 pessetes i els sopars dels oficials (a l´Hotel) i
dels soldats (al Quartell) costaren 462 pessetes.

Carta del confrare Ferran Ruiz Hebrand que reproduïm per el
seu contingut nostàlgic de la Setmana Santa de Tarragona.
També cal remarcar que estava escrita en català i la comparació
amb la setmana santa madrilenya (on ell residia) és del tot
curiosa.
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ANY 1947

La Junta Directiva seguia amb la intenció de solucionar
la il·luminació del Pas d´una forma definitiva, però els
projectes que hi havia sobre la taula eren massa cars
per poder afrontar-los econòmicament sense endeutar
més la Confraria que, recordem, encara tenia un crèdit
de set mil cinc-centes pessetes amb el Banc
d´Espanya.
Vist l’èxit del primer opuscle, es decidí, seguint la
pauta començada l´any anterior, fent-ne un molt
semblant, però amb més categoria. Per això, s´escollí
l´impressor capdavanter del moment, SADAG de
Barcelona. També en aquesta ocasió hi hagueren
diferències entre la Junta i l´impressor. Sobre el
pressupost inicial de 1.500 exemplars, 40 pàgines i 16
de publicitat, s´hi afegiren 12 més de publicitat.
Del prototip original, que encara guardem, es passà al
definitiu amb menys exemplars per a reduir el cost.
No hi hagueren Juntes fins passada la setmana santa.
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Al mes de febrer, l´editorial PROA regentada per el
jesuïta Emili Vanrell, sense cap permís, es dirigí a tots
els confrares comminant-los a comprar un llibret
editat per Setmana Santa. Immediatament la Junta
per mig del Sr Bonet envià una carta al delegat de
Tarragona, Sr. Torres, protestant per aquest fet:
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Opuscle de 1947. S´editaren 1.000 exemplars a dues tintes. Les
mides foren 21 cm x 16 cm, constà de 4 pàgines de la coberta,
28 pàgines de publicitat (16+12) i 40 pàgines de textos. Fou
editat per SADAG, i finalment es pagaren 12.000 pessetes. Era
el segon opuscle d´aquest format que sortia a la llum. Es
millorà el paper de la coberta, de la publicitat i dels textos.
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El programa d´actes era una constant en els opuscles.
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Factura de SADAG que al final fou reduïda a 12.000 pessetes.
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El Cardenal de Tarragona, Manuel Arce Ochotorena, fou el
primer en agrair la tramesa de l´opuscle.
Carta
d’agraïment
l´Orfeó
Català
per
tramesa de l´opuscle.

de
la

Aleshores
era
el
seu
President
el
senyor
Joaquim Renart Garcia,
fundador de l´Orfeó i
membre
de
la
Reial
Academia de Belles Arts de
Sant Jordi.
Fou dibuixant,
decorador.

pintor

i

L´opuscle fou incorporat a
la Biblioteca d´aquesta
Entitat
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El Retorn del Calvari al Pla de la Seu de Tarragona.

El Divendres Sant, dia 4 d´abril, com
cada any, s´organitzà el tren
especial i també viatge en autocar.
Assistí a la Presidència de la
Processó el Confrare Major, Marqués
de Vilanova i la Geltrú i el President
Josep Maria de Canals.
Fou el Banderer el Senyor Enrique
Piñeiro Queralt, Marqués de Mesa de
Asta,
acompanyat
per
els
cordonistes Lluís de Muller i de
Ferrer i Cayetano Vilella Puig.
Com
sempre
foren
rebuts
i
obsequiats a Casa Canals.
La
Banda
fou
l´habitual
del
Regiment d´Infanteria Jaén 25 del
Quartell del Bruc de Barcelona.
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Crònica de la Processó de la Vanguàrdia.
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El 1947 fou el darrer any que els confrares pagaren el cost de
les atxes i ciris.

La primera reunió de l´any fou el dia 30 de juny.
S´acordà que el Sots-President Josep Vendrell parlés
amb el metal·lista Sr. Domènech, doncs ell tenia El
projecte del confrare arquitecte Cèsar Martinell
Brunet, per tal de intentar reduir el cost d´il·luminació
del Pas fent un dibuix més senzill, i aconseguir
definitivament portar-lo a terme.
L´altre reunió fou el 21 de novembre, on s´acordà
destinar el benefici de venda de loteria de nadal a fer
vestes, i intentar pagar el viatge a Tarragona per part
de la Confraria per a facilitar l´assistència de més
confrares. També s´acordà, per unanimitat, que el
cost de ciris i atxes fos pagat per la Confraria.
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ANY 1948

Es començava l´any demanant, com sempre, la reserva
d´improperis a la Sang. (s´han eliminat els noms per respecte
als penitents). En realitat aquell any ens van utilitzar tres creus
i quatre improperis. El cost per la Confraria va ser de 85
pessetes que es repercutien en els penitents.
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La primera reunió de Junta va ser el dia 10 de febrer.
Entre altres acords es prengué el de fer un programa
senzill, respecte al de l´any anterior, donar la cera
sense càrrec als assistents a la processó, reservar cinc
improperis i contractar la Banda habitual del Regiment
Jaén 25.
També es va dir al Sr. Bonet que fes les gestions per
trobar banderer. Finalment s´acordà felicitar al
Director Espiritual, Dr. Joan Llombart, per el seu
nomenament com a Rector de la Basílica de Santa
Maria del Mar, (Fins ara havia estat Ecònom).

Carta anunciant l´homenatge a Mossèn Llombart.
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El dia 16 de febrer es demanà al Cap d´Ordenació i Transports
de Madrid que es formés un tren especial. Fins ara els trens que
sortien de Barcelona eren de passatgers sense cap problema,
però la tornada era dramàtica, a un tren de mercaderies se li
posaven uns vagons de passatgers, insuficients perquè tothom
tornava a la mateixa hora, la gent havia d´ anar dempeus i com
era de mercaderies arribaven a les cinc del matí a Barcelona. El
resultat: l´any següent molts no tornaven.
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El dia 3 de març es reunia la Junta i es confirmava que
l´Alcalde de Barcelona seria el banderer d´aquell any.
Com el fet de que vingués l´Alcalde comportava que
també assistís la Banda Municipal, s´acordà oferir a la
Germandat de Jesús Natzarè la nostra Banda habitual
amb la contraprestació de 3.500 pessetes, i què tot el
que passés d´aquesta quantitat fos satisfet per la
Confraria. D´aquesta forma no es perdia la continuïtat
de la Banda de Jaén 25. També s´acordà que, en lloc
que fer un senzill programa d´actes, es fes un
programa amb format petit, però amb articles.

Carta enviada per el delegat a Tarragona, Joan Torres, com es
pot llegir la qüestió dels improperis portava sempre raons.
El fet d´anunciar que el batlle de Barcelona seria el banderer
va ser molt ben rebut a Tarragona.
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Finalment es va enviar la petició a l´Oficina de Viatges de
RENFE, i el resultat va ser positiu, però com es va comunicar
tard, ja no hi va haver temps de notificar als confrares que, per
fi, tindrien un tren de passatgers per retornar a Barcelona, i
aquell any no varen organitzar el viatge en tren.

El Noticiero Universal del dia 23 d´abril.
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Opuscle de l´any 1948. S´editaren 650 exemplars de 12
pàgines. Les mides: 17cm x12 cm. La impressió fou feta per
Gràfiques Casulleres. La portada original del confrare Lluís
Mallafré.
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El Divendres Sant, dia 26 de març, la Confraria assistí
un any més a la Processó. El Banderer fou l´Alcalde de
Barcelona, Senyor Josep Maria d´Albert i Despujol,
Baró de Terrades. L´acompanyaren com cordonistes
els senyors Xavier de Muller i de Ferrer, Marqués de
Muller, i Antoni Rossell Fortuny. També hi assistiren,
dos uixers, un escamot de la Guàrdia Urbana de gala i
la Banda Municipal de Barcelona.
La Processó del Sant Enterrament fou filmada, des de
diferents llocs del recorregut, per el noticiari estatal
NODO.
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Recollida Divendres Sant, 26 de març. (foto Vallvé/Centre
d´imatges/Arxiu M. de Tarragona)
159

Banderer de la Recollida, Agustí Salvadó Rion.
Vallvé/Centre d´imatges/Arxiu m. de Tarragona)

(foto
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Presidint la Recollida, Lluís Bonet i Punsoda.
Vallvé/Centre d´imatges/ Arxiu M. de Tarragona)

(foto
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Recollida 1948, El retorn del Calvari passant per davant del Pas
de la Primera Caiguda. (foto Vallvé/centre d´imatges/arxiu M.
de Tarragona)
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(foto Vallvé/Centre d´imatges/Arxiu M. de Tarragona)

Processó del Sant Enterrament 1948. El banderer, Ilm.Sr. Josep
Maria Albert i Despujol, Alcalde de Barcelona passant per la
Rambla. A la dreta es pot veure la llum artificial que permeté al
noticiari NODO filmar la Processó.
També a la dreta es veu un dels dos uixers de l´Ajuntament de
Barcelona.
Després del Banderer, seguia la Junta directiva, el Director
Espiritual Dr. Llombart, a la seva dreta el Confrare Major Comte
de Vilanova i la Geltrú i el Coronel Josep Vendrell, a la seva
esquerra el President Josep Maria de Canals.
Seguia a la comitiva una secció de la Guàrdia Urbana vestida de
gala.
I l´acompanyament musical de la Banda Municipal de Barcelona
integrada per els músics amb instruments de vent i de
percussió.
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El Diari de Barcelona i el Noticiero Universal es feren ressò de
la
participació de la Confraria a la Processó del Sant
Enterrament.
(El lema del Pas i l´escultor no eren correctes “Trono del
Calvario i Salvador Costa...)
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Extensa crònica del periodista Vila Sanjuan.
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El periodista Lluís Marsillach ens donà una curiosa crònica, però
equivocà l´autor del nostre Pas.
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No hi hagueren més reunions fins el dia 14 de
desembre. Per malaltia del secretari, va substituir-lo
en Lluís Bonet. Referent a la Setmana Santa es
prengué l´acord de no subscriure el Bons destinats al
pagament del Pas de la Flagel·lació de la Congregació
de la Sang. El motiu fou que la Confraria estava encara
endeutada i no s´havia pogut portar a bon fi el
projecte de la il·luminació del Pas per manca de fons.

Es va obrir una subscripció voluntària entre els devots de Sant
Magí per recaptar fons destinats a una campana per l´Ermita
del Portal del Carro de Tarragona.
El projecte estava encapçalat per el prestigiós periodista Josep
Maria Tarrasa des de la emissora de Radio Tarragona.
Recordem que el Senyor Tarrasa fou qui posà, a Tarragona,
l´afectuós diminutiu als nostres confrares al referir-se a ells
com “Maginets”.
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ANY 1949

Es començava un nou any sense tenir concretat un
projecte definitiu per la il·luminació del Retorn del
Calvari.
La Junta Directiva es reuní el 22 de febrer per
reafirmar que no es cobraria “la cera” (ciris i atxes)
als confrares que assistissin a la Processó del Sant
Enterrament. Es comunicà als presents que el Sr. Felix
Millet havia acceptat ser banderer, i s´encarregà al Sr.
Bonet de coordinar tot el referent al càrrec. S´acordà
també que es seguís contractant la Banda de Música
habitual.

Una vegada més, s´insistia en l´obtenció d´un tren especial per
el Divendres Sant. I vist que l´any anterior la millora havia
arribat el Dimecres Sant, es demanava que l´autorització
arribés abans per poder organitzar el viatge.
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Per fer-ho de forma reglamentària calia enviar la petició cada
any al Capità de la Banda, Sr. Francisco Sánchez. També com
sempre, a més de l´import de la seva actuació, calia pagar el
viatge, manutenció dels músics i els drets d´autor que es
meritaven per les peces interpretades.
No sabem si havia resposta per part de la Banda, doncs no hem
trobat cap carta confirmant l´assistència.
Els imports que es pagaven no han quedat reflectits als llibres
de comptabilitat doncs per diverses raons es varen perdre els
justificants dels anys 1949 i 1950
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El dia 16 de març s´anunciava al Diari de Tarragona el Banderer
i l´acompanyament musical d´aquell any 1949.
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El tarragoní Pedro Gual Villalbí, era el contacte de la Confraria
davant RENFE de Madrid per aconseguir el tren especial. El dia
18 de març escrivia acompanyant la carta rebuda de la
Delegació de Transport.
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Malgrat no concedir el tren especial demanat, per raons de la
manca de combustible de l’època, es concedia augmentar els
vagons per evitar els inconvenients de la tornada.
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El primer d´abril s´envià una circular als confrares per
comminar-los a assistir a la Processó del Divendres Sant.
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La següent Junta fou el dia 4 d´abril. Per malaltia del
secretari, actuà com a tal el Sr. Lluís Bonet. Es
comunicà a la Junta que el banderer portaria la Coral
dita “Palestrina”, i s´acordà que es posicionés davant
del Pas i la Banda de Música al final com era costum.
Finalment els presents es congratularen de què, si bé
no s´havia aconseguit un tren especial, es gaudirien
de millores per l´increment de vagons.

El Dimecres Sant aparegueren dues notes al Diari de Barcelona
i La Vanguardia. Interessant la millora que se anunciava per els
confrares: Durant el viatge en tren se’ls entregaria una
contrasenya per ocupar el mateix seient a la tornada.
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Portada de l´Opuscle de 1949. Del mateix format de 17cm x 12
cm del darrer any. Imprès per Gràfiques Casulleres, es feren
650 exemplars de 16 pàgines, amb el contingut habitual del
programa d´actes, llista de banderers i articles.
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Tant la recollida dels Passos com la Processó del Sant
Enterrament foren concorregudes. El banderer fou el financer
Félix Millet Maristany, qui portava com cordonistes al Sr. Lluís
Maria Millet i Millet, director de l´Orfeó Català i el confrare
Ferran Ruiz Hébrard. Com era costum des de la presidència del
Sr. Canals, tant la Junta com el banderer i cordonistes eren
obsequiats abans de la Processó a la seva casa del carrer
Granada.
El Sr. Félix Millet fou acompanyat per la Coral Tomás Luis de
Victoria, anomenada popularment “Palestrina” doncs les peces
que interpretaven eren originals del compositor renaixentista
Giovanni Pierluigi de Palestrina.
El director de la Coral era el Sr. Josep Jordi Llongueres Galí. La
Coral anava abans del Retorn del Calvari, després el banderer,
la Junta i tancava la Banda de Música del Regiment Jaén 25.
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Llistat dels confrares amb atxes i ciris. Manquen els portants
del Penó, arrengladors, portants Pas, Junta Directiva,
Banderers, Coral i Banda de Música.
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Crònica del periodista José del Castillo publicada al diari
Solidaridad Nacional el Dissabte Sant.
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A la darrera Junta de l´any, 31 d´octubre, amb motiu
de la mort del tresorer Agustí Salvadó Rion, es decidí
que el nou tresorer fos el vocal Manuel Fibla Indart.
S´acordà que El President, Josep Maria de Canals
juntament amb dos vocals, es traslladessin a la
Diputació de Barcelona per a recollir la documentació
de la Confraria que el finat Sr. Salvadó tenia en el seu
despatx, doncs era funcionari de la dita Diputació
Provincial i guardava la documentació de la Confraria
en aquell lloc.
També acordaren visitar al Director Espiritual Dr.
Llombart perque donés el vistiplau a aquell
nomenament.
També s´hagué de lamentar la pèrdua del confrare
Josep Maria Jujol, arquitecte afamat i fervorós devot
de Sant Magí.

Imatge d´ Agustí Salvadó Rion, qui fou
tresorer de la Confraria des del 18 de maig
de 1940, data en que fou reorganitzada
l´entitat.
A sobre, reproduïda, la capçalera del llibre
ce caixa amb el primer apunt, que fou
l´ingrés de 86 pessetes que provenien de la
festa de Sant Magí de 1939.
Per desig del finat fou amortallat amb la
vesta de la Confraria.
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PART II
ANY 1950

Començava la segona dècada des de la participació a
la Setmana Santa de Tarragona. La Confraria tenia
aleshores 425 membres, i un projecte sobre la taula,
fer la il·luminació definitiva del Pas del Retorn del
Calvari.
La primera reunió de l´any fou el dia 20 de gener. Les
reunions, des del 1947, es feien al despatx del Dr.
Nadal. D´aquesta reunió no sortí cap acord rellevant.
La segona Junta tingué lloc el dia 27 de febrer, el
Confrare Major proposà que els banderers fossin
també confrares. Comunicà als assistents que el nou
banderer seria el Sr. Felip Bertran Güell, i s´acordà
visitar-lo per oferir la Bandera oficialment.
Un altre acord important fou el d´editar un opuscle del
format de 1946 i 1947, amb menys pàgines, però
digne, i que a partir d´aquest opuscle es fes constar la
llista dels confrares i una memòria de l´any anterior.
Però el tema més important fou el de la il·luminació
del Pas, doncs es volia fer per la Setmana Santa
d´aquell any. Entre les propostes hi havia la de doblar
la fila de canelobres que hi havia. El Confrare Major,
Sr. Salvador Samà, s´oferí per anar a Tarragona i fer
les gestions necessàries estudiant “sobre el terreny”
la solució a adoptar, que si fos per el mateix any,
millor.
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S’hagué de renovar la pòlissa de crèdit que era garantida per el
President Sr. Josep Maria de Canals.
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Projecte d’il·luminació del Pas que seria
el definitiu, però no per l´any 1950.
Fou enviat per el decorador Ferran de
Castellarnau, amb la novetat que tots els
ciris anaven dins d´unes tulipes de vidre
que protegien la flama del vent habitual
molts Divendres Sants.
S´hauria d´esperar dos anys perquè fos
realitat.
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Carta de petició i resposta de RENFE a la proposta de la
Confraria. S´ aconseguí reservar uns vagons per els confrares,
però l´hora de tornada por es pogué avançar.
183

Carta demanant la Banda de Música.

El diari “El Noticiero Universal” anuncià el canvi de data del
Via-Crucis.
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Via-Crucis a Santa Maria del Mar. Amb motiu de celebrar-se
l´Any Sant el mateix cinquè diumenge de Passió, es traslladà el
Via-Crucis de la Confraria al Diumenge de Rams per no coincidir
amb el de l´Arquebisbat que transcorria per els carrers de
Barcelona.
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Opuscle de 1950. Es tornà al format de 1946 i 1947, doncs les
mides foren 15´5 cm x 12´5 cm. S´editaren 650 exemplars per
Gràfiques Casulleras. Constava de 4 pàgines de portada de color
crema en paper estucat, i 24 pàgines de memòria, llistat de
confrares , articles i publicitat, també amb paper estucat blanc.
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Cultes de l´any 1950. El tradicional Via-Crucis del cinquè
diumenge de Passió tingué lloc el mateix Diumenge de Rams,
doncs coincidia amb el Via-Crucis de l´Any Sant.
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Novetat de l´any: Nova il·luminació amb quatre grans
canelobres de talla, amb 10 braços cadascun que portava un
ciri. El projecte fou del Marqués de Benavent i la realització del
metal·lista Sr. Domínguez.
Vist la durada d´aquesta nova il·luminació, es pot considerar
que era provisional i no complagué a la Junta Directiva.
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La Recollida d´aquell Divendres Sant, dia 7 d´abril, presentà no
sols la nova llum del Pas, si no també la decoració vegetal de la
peanya amb guirlandes i altres plantes que, per primera
vegada, ornaven el Retorn del Calvari.
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Nit de Divendres Sant. El Pas lluïa amb els 40
ciris que l´envoltaven sobre els nous
monumentals canelobres.
Era escortat per quatre Gastadors del
Regiment d´Infanteria del Regiment Jaén
25.
El Banderer fou el Sr. Joan Sedó PerisMencheta, i l’acompanyaven com cordonistes
el Sr. Alvaro Pries Gross, Marqués de
Benavent, i el Sr. Ferrán de Querol i de
Muller.
La Junta de Govern fou presidida per el
Confrare Major Sr. Salvador Samà i Coll,
Marqués de Vilanova i la Geltrú i el President
Josep Maria de Canals i de Siscar.
Tancava la comitiva la Banda de Música del
Regiment d´Infanteria Jaén 25 del Quartell
del Bruch de Barcelona.
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Passada la Setmana Santa, es reuní la Junta el dia 24
d´abril. En general la major part dels membres de la
directiva estava disconforme amb les noves llums del
Pas. Prengué la paraula el Confrare Major per explicar
les gestions fetes, s´havien encarregat quatre grans
canelobres de fusta, segons ell, provisionals. Els
autors foren el Sr. Domínguez de Tarragona i el
Marqués de Benavent, com autor del disseny. El
pressupost que havien enviat el Sr. Domínguez no fou
respectat. S´acordà que els senyors Fibla i Rossell
s´entrevistessin amb ell per a rebaixar l´import
facturat. També s´acordà enviar una circular als
confrares per recaptar fons destinats al pagament de
la nova il·luminació. S’agraí al Sr. Marqués les seves
gestions per obtenir els nous canelobres. Finalment
s´envià una carta al decorador Ferran de Castellarnau
perquè donés un pressupost per adaptar aquella
il·luminació a un projecte definitiu.
No s´ha conservat ni el projecte del Marqués de
Benavent ni la factura del Sr. Domínguez. En el
referent al dit Marqués, en realitat era el marit de la
veritable Marquesa de Benavent, Sra. Maria Concepció
de Sentmenat i Güell, que aquell any ostentava el títol,
essent el seu cònjuge Alvaro Príes Gross, qui creiem
era l´autor del projecte.
No cal dir que no fou ben rebut, ni per els confrares ni
per el públic en general. La monumentalitat dels grans
canelobres ofuscava les imatges, un color granat gens
adient, i tampoc es va solucionar el problema del vent,
doncs els ciris seguien exposats a qualsevol canvi de
temps, cosa habitual a Tarragona i sovint al Divendres
Sant.
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Per a recaptar fons, s´envià aquesta circular als confrares.
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Al revers de la circular es posaren els noms dels
primers donants per animar als confrares.

Un opuscle fou enviat al Vaticà. El Sant Pare, Pius XII, tingué
l´amabilitat d’atorgar la Benedicció Apostòlica.
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El dia 11 d´agost, es reuní d´urgència la Junta amb
motiu de la mort del Sots-President el Coronel Josep
Vendrell Ferrer. Per substituir-lo es nomenà al vocal
Dr. Lluís Nadal Delhom, acordant-se que es
comuniqués al Dr. Llombart per la seva aprovació.
També es comunicà als presents per part del tresorer
Sr. Fibla, que s´havia arribat a un acord amb el Sr.
Domínguez, director artístic del projecte, liquidant
totalment l´import dels nous canelobres.
El tarragoní Coronel Vendrell fou
confrare des del principi, i nomenat
Sots-President des de 1942. Fins a la
seva mort, assistí regularment a la
Processó del Sant Enterrament.
Sempre estigué al servei de la
Confraria.
A la fotografia el podem veure entre
el President Sr. Canals i el vocal Sr.
Rossell, la tarda del Divendres Sant
de 1942.

La Junta es reuní per darrera vegada aquell any, el dia
30 d´octubre, perquè el Director Espiritual Dr. Joan
Llombart donés la seva aprovació al nomenament del
Sr. Nadal i es nombrés un nou vocal, que fou el Sr.
Josep Maria Amorós Henríquez.
També es comunicà als presents que hi havia dèficit
monetari.
El nombre de confrares a final d´any fou de 412.
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ANY 1951

El 31 de gener amb motiu de què el tresorer hagué de
treballar fora de Catalunya i no coneixia la durada de
la seva absència per motius professionals, la Junta es
reuní per a solucionar els temes de tresoreria.
S´acordà que provisionalment es fes càrrec del tema
el Sr. Lluís Bonet i el Secretari Marià Roch.
El President comunicà als assistents que havia
cancel·lat el crèdit del Banc d´Espanya de la seva
pecúnia particular, doncs havia arribat el venciment.
El dia 14 de febrer, Ferran de Castellarnau, escrigué
una carta a la Junta manifestant la seva opinió sobre
el projecte de la il·luminació del Pas. Els monumentals
canelobres no agradaven i faltaven dos més per a
posar als costats que ja estaven fets. En opinió del
decorador seria llençar diners si es seguia buscant una
reforma dels ja existents. Proposava, d´acord amb la
petició de la Junta, rebaixar el volum dels canelobres,
realçar la motllura i canviar el color vermell tan ingrat,
i en paraules del Sr. Castellarnau, era una feina de mal
fer, doncs no tindria un èxit complert: “això és com
dissimular el gep del geperut” va escriure
textualment. Calculava que costaria unes 8.000
pessetes. També pensava que no es podrien aprofitar
els dos canelobres que varen sobrar, doncs s´haurien
de tocar els peus de les imatges i variar la seva posició,
i sobretot es donaria més importància a les llums que
a les imatges. També va enviar un pressupost per
restaurar tota la peanya que costaria 7.690 pessetes.
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El 22 de febrer la Junta decidí no esmerçar més
esforços amb la il·luminació actual i deixar-lo per
l´any vinent.
El dia 16 de març es tornà a reunir la Junta, el
President comunicà que el banderer seria el tinent
d´alcalde de l´Ajuntament de Barcelona el Sr.
Francesc Condominas. També es llegí una carta del
confrare Ferran Ruiz Hebrard sol·licitant ser delegat
de la Confraria a Madrid. S´acordà acceptar la petició
i enviar-li una reproducció en petit d´un confrare amb
la vesta. El Sr. Canals també comunicà que havia
reservat al Quartell militar de Tarragona el sopar per
a la Banda de Música.

Al Diari de Barcelona aparegué la notícia del nomenament del
Banderer i de l´edició de l´opuscle.
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L´opuscle d´aquell any tornava a ser de format reduït.
S´editaren 650 exemplars impresos a Gràfiques Casulleras. Les
mides foren 17cm x 12´5 cm. Constava de 16 pàgines del
mateix paper estucat, amb memòria, articles, confrares difunts,
llista de banderers i programa d´actes. El nom del Banderer
estava imprès en un full de color groc annex.
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Al programa de cultes de Setmana Santa no s´inclogué els
celebrats a la Parròquia de la Trinitat de Tarragona. De fet, els
confrares presents a Tarragona el Dijous i Divendres Sant
encara hi assistien, però no oficialment.
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L´edició de l´opuscle de l´Agrupació d´Associacions de
Setmana Santa de Tarragona, dedicà una pàgina a cada
Confraria. En el programa de cultes de les diferents entitats i
constava encara l´assistència a la Parròquia de la Trinitat per
part de la nostra Confraria.
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La RENFE seguí autoritzant el tren especial tal com ho feu els
anys anteriors: posant més vagons, però ja reservats pels
assistents a la Processó del Sant Enterrament.

Escut que figurava sobre el suport del Penó i les vares dels
arrengladors.
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El Banderer Sr. Francesc Condominas Mascaró, acompanyat
dels cordonistes Dr. Guillem de Benavent Camps, i el Sr. Manuel
de Jaumar i Bofarull.

Presidència de la Confraria.(fotos Vallvé/Centre d´imatges/
Arxiu M. de Tarragona)
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Divendres Sant dia 23 de març, el Retorn del Calvari sortí amb
la mateixa il·luminació que l´any anterior, però aquesta vegada
mol més guarnit de vegetació. Com el Banderer era Tinent
d´Alcalde de l´Ajuntament de Barcelona, l´acompanyà una
secció de la Guardia Urbana vestida de gala. Presidí la Junta el
Comte de Solterra en absència del Confrare Major, la
representació eclesiàstica fou per el Rvd. Francesc Sanjuan,
Superior del Seminari de Tarragona. Tancava la comitiva la
Banda de Música del Regiment Jaén 25.
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La llista dels confrares que
varen assistir a la Processó
del Dolor fou de 40 amb capuç i atxe. Mancaven els que
formaven la Junta, els aspirants, arrengladors, portants,
banderers i els components
de la Banda de Música.
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Rebut de la Banda de Música. El cost dels sopars era facturat
per el Quartell de Tarragona.

Crónica del Diari de Barcelona de 28 de març.
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El 30 d´octubre es reuní la Junta per recordar a tots
els seus membres que estava prohibit fer ús de la llista
de confrares per altres motius i no es podia deixar a
ningú. També s´acordà que el Sr. Joaquim Antoni
Rossell comprés el tradicional número de loteria de
Nadal.
El dia 6 de novembre aparegué a la premsa
barcelonina una notícia referent a unes festes que es
celebrarien amb motiu del Dia de Tarragona
organitzades per el SKAL CLUB. La Junta Directiva ja
havia acordat no participar-hi, doncs era un tema que
diferia dels fins de la Confraria.

Al sorteig de Nadal fou premiat amb el sisè premi el
número de la Confraria.
Tocaren 200 pessetes per
pesseta
jugada.
Era
el
primer premi important que
tocà
a
Barcelona.
Fou
adquirit a l´administració
del Sr. Enrique Cotarelo.
A la fotografia, un periodista entrevista al Sr. Lluís Bonet qui
explicà les anècdotes i vicissituds produïdes amb motiu del
premi.
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ANY 1952

El dia 2 de gener es reuní la Junta per tractar del
pagament dels números de la loteria de nadal
premiats. Com s´havien de pagar les participacions
per un total de un milió dues-centes pessetes,
s´acordà que les participacions premiades es
paguessin a l´administració de la loteria que va
vendre els dècims. També es va dirigir una carta al
delegat de Tarragona Sr. Torres per comunicar-li que
els posseïdors de dècims premiats havien d´anar a
Barcelona a cobrar o portar-los al Banc com efectes a
cobrament. Es reclamà al Sr. Torres enviés les
liquidacions pendents.
El 18 de gener es tornà a reuní la Junta, actuà com a
tresorer el Sr. Lluís Bonet qui llegí la liquidació enviada
per el Sr. Torres, i comunicà als assistents que no
podia tancar els comptes si no tenia la documentació
que li havia de facilitar el tresorer Sr. Fibla. També
s´acordà que el Sr. Bonet fes totes les gestions
necessàries davant del Sr. Castellarnau per tenir
enllestida la il·luminació definitiva aquest any.
El 23 de gener hi hagué una nova Junta. Aquesta
vegada era per acceptar la dimissió del tresorer Sr.
Manel Fibla Indart, i una vegada acceptada per la
Junta se li demanà que fos vocal. El Sr. Fibla donà el
seu consentiment. Per substituir al tresorer, s´oferí el
càrrec al Sr. Bonet, que ja estava exercint com a tal,
qui ho acceptà pendent de que tot fos sancionat per el
Director Espiritual d´acord amb els Estatuts.
Igualment es demanà al Sr. Bonet que reclamés al Sr.
Castellarnau els pressupostos per la il·luminació i
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s’encarregués de fer un nou Opuscle. Finalment, el Sr.
Bonet comunicà que s´havia celebrat una Missa d´
acció de gràcies, per el premi obtingut al sorteig de
nadal, a Santa Maria del Mar i que estava previst que
es celebressin dues més, al Portal del Carro de
Tarragona i al Santuari de la Brufaganya.

Nomenament de Tresorer al Sr. Lluís Bonet i Punsoda.
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Hi hagué un llarg epistolari entre el Sr. Bonet i el
decorador Sr. Castellarnau.
El 30 de gener el Sr. Castellarnau proposà a la
Confraria que si es volia aprofitar la il·luminació
existent amb lleus canvis no s´aconseguiria cap efecte
que esborrés la memòria d´aquell patafi.
Proposava aprofitar les columnes de fusta totalment
retocades i fer braços de barnilles de ferro amb fulles
de llautó i tulipes de vidre, i que els industrials que
treballarien amb ell serien Magarolas i el llauner
Garriga. Amb la carta s´enviava un dibuix a escala.

Dibuix a escala del lateral del Pas del Retorn del Calvari.
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El dia 7 de febrer el Sr. Castellarnau envià un
pressupost del cost dels canelobres.

En aquest pressupost no estava inclòs la despessa d’adaptació
de la peanya i de moure les imatges per encabir tot el conjunt:
quatre imatges, la Creu i sis canelobres.

El dia 13 de març el Sr. Castellarnau comunicà a la
Junta que havia transportat la peanya al seu taller per
fer les modificacions sense interrompre l’activitat de
l’Església de Natzaret. Finalment es va transformar la
part frontal de la peanya per obtenir una visió directa
del conductor que fins llavors anava a cegues. Es varen
desplaçar les imatges per encabir els canelobres, que
suportarien unes tulipes de vidre coronades.
El dia 3 de març es reuní la Junta per nomenar un nou
sots-secretari. El càrrec fou per el vocal Sr. Lluís Nel·lo
Monné.
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Opuscle de 1952. S´editaren 650 exemplars per Gràfiques
Casulleres. Quatre pàgines de portada de color marfil i 20
pàgines interiors en paper blanc estucat. Enquadernat com
l´opuscle de 1947 i també a dues tintes. Les mides: 22cm
x16cm. Constava de Programa de cultes, memòria, articles,
llista de confrares i banders. Difunts i publicitat. El dibuix de la
coberta era original de Ferran de Castellarnau Espina.
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El dia 4 d´abril es reuní la Junta per comunicar per
part del Sr. President, que el banderer seria el Sr.
Francesc d´Assis Ripoll Fortuño acompanyat pels Srs.
Tomàs Caminal Casanova i Luis Fernando Pilón
Alarcon. S´acordà que li oferissin la Bandera el Comte
de Solterra i el Sr. Canals juntament amb els Srs.
Rossell, Roch i Castellarnau. Per acord unànime, es
donà les gràcies al Sr. Lluís Bonet per el treball
incansable que va fer des del principi per la Confraria.
També el mateix dia es rebé una carta del decorador
Sr. Castellarnau dient que el Dimecres Sant portaria el
Pas a casa Rossell, i comunicant que havia fet un canvi
en la subjecció de les cortines, substituint els ganxos
per varetes de ferro, evitant així que es despengessin
duran la processó. Al mateix temps reclamava les
tulipes de vidre que havien estat comprades
directament al Sr. Romagosa per la Junta.

Per primera vegada a la tornada es posava un tren especial, que
sortiria a l´hora demanada sempre per la Confraria.
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El “Correo Catalán” del dia 8 d´abril donà una extensa ressenya
dels Banderers, l´Opuscle i la Setmana Santa de Tarragona.
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Fent la comparació del Pas el 1944 i el 1952 es pot veure la
diferent disposició de les imatges, abans més obertes tan Maria
Magdalena con Maria Cleofàs, i després més juntes per encabir
totes les columnes de la nova il·luminació. També la part frontal
de la peanya es canvià per donar visió al conductor que abans
no tenia.
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Lluís Bonet presidint la comitiva de la Recollida.
Vallvé/Centre d´imatges/ Arxiu M. de Tarragona)

(foto
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Recollida amb puja intermitent, i estrena de la nova
il·luminació. (fotos Vallvé/centre imatges/Arxiu M.Tarragona)
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Nit de Divendres Sant, dia 11 d´abril, amb un temps encara
insegur, sortí la Processó i malgrat la petita pluja, es pogué fer
tot el recorregut. (Foto Vallvé/Centre Imatges Arxiu)
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El Retorn del Calvari estrenant els nous canelobres. El mal
temps restà espectacularitat a la lluminària. (foto Vallvé/
Centre Imatges/Arxiu M.de Tarragona)
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El Banderer, advocat Sr. Francesc d´Assis Ripoll Fortuño,
acompanyat per els cordonistes, a la dreta de la imatge,
Sr.Tomàs Caminal Casanovas, notari de Barcelona i el Sr. Luis
Fernando Pilón Alarcón, cunyat del banderer, militar casat amb
la Marquesa d´Argentera.
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Presidia la Junta en representació del Confrare Major el Comte
de Solterra. El President Josep Maria de Canals anava a
l´esquerra de Mossèn Francesc Sanjuan.
La Banda de Música del Regiment d´Infanteria Jaén 25 del
Quartell de Bruch de Barcelona, dirigida per el Capità Francisco
Sánchez, tancava la Confraria.

Composició de la Junta Directiva després dels diferents canvis
en la Tresoreria, Vocalia i Delegació de Tarragona.
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Crónica de la Processó del Sant Enterrament publicada al diari
el “Correo Catalán” el dia 12 d´abril.
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En el contracte signat entre la Confraria i Cap de la Banda de
Música del Regiment Jaén 25, es preveia que totes les despeses
anirien a càrrec de la nostra Entitat. El sopar dels músics es
donava al Quartell de Tarragona, aleshores Regiment Ebro 56.
El capità Francisco Sánchez sopava a un Hotel de Tarragona
obsequiat per la Confraria.
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Com les factures presentades per el decorador Sr.
Castellarnau, per l´industrial Sr. Magarolas, el llauner
Sr. Garriga i el vidrier Sr. Romagosa, superaven les
quantitats pressupostades, la Junta intentà una
rebaixa del 10% per poder afrontar el pagament de la
totalitat. Però el resultat no fou positiu. El Sr.
Castellarnau era el que ho intentava en nom de la
Confraria, i no aconseguí la rebaixa demanada doncs
tots havien fet més feines de les previstes en el
pressupost. Finalment es pagà a tothom el que havien
demanat, exceptuant al Sr. Romagosa que, per una
equivocació imputable solament a ell, havia de
descomptar 600 pessetes, i si no ho volia fer, se li
retornaven les tulipes. No ha quedat constància de
com es va solucionar el tema.

Del 27 de maig al 1 de juny es celebrà a Barcelona el XXXV
Congrés Eucarístic Internacional. La Confraria fou representada
per el seu President Josep Maria de Canals i de Siscar, a qui
veiem a la dreta de la imatge revestit amb l´uniforme de
cerimònia junt al Cardenal Llegat Monsenyor Tedeschini.
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El dia 3 de Juliol el Sr. Bonet comunicà a la Junta que
s´havien pagat tots els deutes corresponents a la nova
il·luminació. També s´acordà comunicar el cesi al, fins
llavors delegat a Tarragona, Sr. Torres.
El 21 d´octubre en una nova Junta, s´acordà reclamar
al Sr. Torres la liquidació dels comptes i el retorn de
les vestes que custodiava. També s´acceptà formar
part del Patronat per la reconstrucció del Santuari de
la Brufaganya.
La darrera reunió de l´any fou el 4 de desembre, aquell
dia es nomenà nou delegat a Tarragona. El càrrec es
donà al confrare Joaquim de Muller i d´Abadal, gerent
de la Casa Vins Muller de Tarragona. També s´acordà
adherir-se al homenatge a Manel de Montoliu i felicitar
a l´Arquebisbe de Tarragona, Dr. Benjamín de Arriba
y Castro, per el seu nomenament com a Cardenal.
La Confraria tancava l´any amb 441 confrares i per fi,
s´havia assolit completar el Retorn del Calvari amb la
instal·lació d´uns canelobres dotats de 76 ciris
protegits amb 76 tulipes de vidre coronades.
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ANY 1953

L´Arquebisbe de Tarragona, Benjamín de Arriba y Castro,
recent nombrat Cardenal, agraeix a la Confraria la felicitació
rebuda.
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El dia 23 de març es reuní la Junta per primera vegada
dins de l´any 1953. Prengué la paraula el Confrare
Major, Marqués de Vilanova i la Geltrú per comunicar
que condonava el deute que tenia amb la Confraria. El
Tresorer Sr. Bonet posà en coneixement dels
assistents que per manca dels llibres de comptabilitat,
en poder del Sr. Fibla, no pot tancar l´any 1952.
S´acordà també que el vocal Sr. Joaquim de Muller,
visités a la superiora de la Casa de Beneficència de
Tarragona per preparar la visita de la Junta el proper
Divendres Sant, doncs es volia fer entrega d´un lot de
caramels per ser repartits entre els infants acollits en
aquell centre.

Seguien els contactes amb RENFE perquè no faltés el dit “tren
especial” que transportava als confrares, músics, familiars i als
demés assistents als actes del Divendres Sant. Des de feia
quatre anys, s´havia
normalitzat, per fi, el transport de
tornada, quedaven doncs aparcats els inconvenients dels
primers anys en els que RENFE utilitzava un tren de
mercaderies amb pocs vagons de passatgers, arribant a les cinc
del matí a Barcelona.
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L´Opuscle de 1953 continuava la línia considerada definitiva.
Imprès per Gràfiques Casulleras, tenia les mides de 22cm x16
cm, s´editaren 650 exemplars, constava de coberta a dues
tintes, 26 pàgines de text (memòria, llista de confrares i
banderers, programa de cultes i articles. Tenia 10 pàgines de
col·laboradors més 1 de la contraportada i 2 interiors.
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Carta de l´Agrupació d´Associacions de Tarragona felicitant a
la Confraria per donar esplendor i realç a la Processó del Sant
Enterrament.
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Via Crucis a Santa Maria del Mar amb sermó de Passió.
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Circular demanant més afiliacions.
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Divendres Sant, dia 3 d´abril. El Retorn del Calvari preparat per
la Recollida.
Havia causat expectació l´arribada a Tarragona d´una secció
dels Mossos d´esquadra acompanyant al nostre Banderer.
El President accidental de la Diputació de Barcelona, fou el
senyor José Fernández Ramírez, essent els cordonistes els
Diputats, Manuel Jaumar Bofarull i José Maria de Sobregrau
Egozcue. També acompanyaven al Banderer el Cap de
Cerimonial de la Diputació, Sr. Josep Pascual de Pobill. La
Secció dels Mossos estava comandada per el Tinent Alfonso
Martí Figueras. Era la primera vegada que sortien de Barcelona.
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L’encapçalament de la nostra comitiva i una vista del Retorn del
Calvari des d´un balcó.
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Entrant per el Portal de Sant Antoni, el públic assistent
respectava el pas dels Misteris amb devoció.
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El Banderer, desfilant per les carrers de Tarragona.
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Els Mossos d´Esquadra per primera vegada a Tarragona
acompanyant al President de la Diputació de Barcelona. (Fotos
Vallvé, Centre d´Imatges/ Arxiu Municipal de Tarragona)
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Presidència de la Confraria. Retornava el Confrare Major,
Marqués de Vilanova i la Geltrú. A l´esquerra de Mossèn
Francesc Sanjuan, el President de la Confraria Josep Maria de
Canals i de Siscar.
La Banda del Regiment d´Infanteria Jaén 25 tancava la
comitiva de la Confraria.

Com sempre en aquestes llistes no hi constaven els de la
Presidència, arrengladors i els aspirants, tan sols els de les files
amb atxes.
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Tan sols hi hagueren dues reunions de la Junta
després de Setmana Santa.
La primera el dia 18 de novembre, en la que es donà
compte de la carta enviada al senyor José Garcia
González agraint-li les seves gestions perquè la Banda
de Música assistís una vegada més el Divendres sant.
També s´acordà que fossin confrares honoraris els
que, essent ja confrares, professessin el sacerdoci.
Finalment es feu constar en acta el sentiment per la
pèrdua del senyor Manel Pedrol Solé qui va regalar la
fusta per una imatge i la peanya del Pas. Aquest fet no
s´havia publicat en cap moment i restava en
l´anonimat.
La segona reunió i darrera de l´any fou el 16 de
desembre. Es donaren les gràcies al vocal Sr. Joaquim
Antoni Rossell per avançar l´import de la loteria de
nadal i custodiar els dècims. El tresorer Sr. lluís Bonet
digué als assistents que s´havien venut tots els
dècims comprats.
Es tancava l´any 1953 amb un total de 479 confrares,
un lleuger augment respecte l´any anterior.
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ANY 1954

El dia 27 de gener apareix al diari La Vanguardia un
article intitulat “Los Amigos de la Ciudad” i signat per
Modesto Dalmau, referent als tarragonins que
resideixen a la ciutat comtal. A part de mencionar
l’existència de la Confraria, també dona una dada
curiosa: Barcelona era el lloc on hi havien més
tarragonins desplaçats de tota Espanya.
El 11 de febrer es reuní la Junta. S´acordà visitar al
Capità General de Catalunya, Juan Bautista Sánchez
González, per invitar-lo a la presidència de la Confraria
la propera Processó del Divendres Sant. Al mateix
temps s´acordava que en aquella visita se li entregués
un àlbum de fotografies relatives a la Setmana Santa
de Tarragona.
La Junta es tornà a reunir el dia 3 de març, el Sr. Lluís
Bonet donà compte dels preparatius per l´edició de
l´Opuscle. El Sr. Joaquim de Muller comunicà que
havia aconseguit varies importants col·laboracions
econòmiques a Tarragona per fer front al cost de
l´edició. S´acordà oferir la Bandera al Comte de Godó,
per la qual cosa seria visitat per el Confrare Major, Sr.
Jaime de Samà, acompanyat del President Sr. de
Canals i el Tresorer Sr. Lluís Bonet. Com cada any,
s´acordà fer uns oficis a la RENFE demanant la sortida
del tren especial del Divendres Sant a les 13´15 hores
i que la tornada del tren de les 18 hores es retardés
fins les 24´30 hores. I al Capità de la Banda de Música
del Regiment d´Infanteria Jaén 25, perquè assistís
com ho feien des de 1944.
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El periodista tarragoní Lluís Mezquida va escriure aquest
aquets article al Diari de Tarragona. Finalment, el Capità
General no va poder assistir a la Processó.
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RENFE seguia oferint els canvis demanats una vegada més.
Però aquell any es va oferir també un autocar al preu de mil
pessetes el viatge d´anada i tornada.
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L´Opuscle de 1954 seguia el format dels darrers editats.
Imprès per Gràfiques Casulleras, es feren 650 exemplars. Les
mides 21´5cm x 16 cm. La portada era original de Ferran de
Castellarnau, a color. Constava de 4 pàgines de la coberta, 29
de textos (memòria, llista confrares i banderers, articles), i 11
pàgines de col·laboradors.
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Amb motiu del Rosari Processional convocat per l´Arquebisbe
de Barcelona el Vè Diumenge de Passió, es tingué que suprimir
l´Hora Santa i el Via-Crucis a Santa Maria del Mar.
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Diumenge de Rams dia 11 d´abril.
La Confraria era, aquell any, l´encarregada d´oferir el Ciri Pasqual
al Sr. Arquebisbe duran la missa
celebrada a la Catedral de Tarragona.
En representació de tota la Junta
hi assistiren el Confrare Major Sr.
Jaime de Samà i Coll, el Sots-President, Dr. Lluís Nadal Delhom, el
Tresorer Sr. Lluís Bonet Punsoda,
el Sots-Secretari Ignasi Nel·lo Ferraté i els vocals Srs. Joaquim A.
Rossell Sardà, Joaquim de Muller i
d´Abadal. No hi pogué assistir el
President Sr. Josep M. de Canals i
de Siscar, per malaltia.
Oferiren el Ciri Pasqual el Confrare
Major, Sr.Jaime Samà i el Delegat a
Tarragona Sr. Joaquim de Muller.

La Junta duran la Santa Missa. D´esquerra a dreta els Srs.:
Lluís Nadal, Jaime de Samà, Joaquim de Muller, Ignasi Nel·lo,
Lluís Bonet i Joaquim Antoni Rossell.
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Moment solemne de l´entrega del Ciri Pasqual per part del
Confrare Major al Sr. Cardenal, Arquebisbe de Tarragona.

La Junta, després de la Missa del Diumenge de Rams, fou
rebuda en audiència per l´Arquebisbe de Tarragona, Cardenal
Benjamín de Arriba y Castro. El Confrare Major, Salvador de
Samà, acompanyat dels Srs. Lluís Nadal, Ignasi Nel·lo, Joaquim
de Muller, Josep Maria de Muller, Lluís Bonet i Joaquim Antoni
Rossell. ( de dreta a esquerra)
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Dimecres Sant, el Retorn del Calvari es baixava a Casa Rossell
de la Rambla número 20. Des de llavors fins a la Recollida podia
ser visitat per els vianants, doncs era una tradició que tot
passejant per la Rambla es visitessin els diferents Passos o
Misteris situats a diferents entrades de les cases.
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Divendres Sant, dia 11 d´abril. Els Armats recollien els Misteris
per aplegar-los a la Plaça del rei des d´on sortiria la Processó
del Sant Enterrament. Hi hagué un greu problema doncs el Pas
quedà en plena Rambla aturat sense poder moure´l. Gràcies al
Sr. Ramón Magarolas i els seus operaris es pogué arreglar-lo,
després de dues hores, i concórrer a la Processó.

La Bandera fou portada per el Sr. Carles de Godó i Valls, Comte
de Godó. Cordonistes els Srs. Josep Maria Juncadella Burés i
Leonardo Rowe Vives.
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Gràcies al confrare i membre
de la Junta, Sr. Ignasi Nel·lo,
acompanyà al Pas la coral de
l´Escolania de l´Església del
Sagrat Cor dels P.P. Jesuïtes
del Carrer de Casp de Barcelona. Quaranta veus dirigides
per el mestre director Germà
Moré de la Companyia de Jesús.
L´Escolania havia atansat la
fama mitjançant l´ emissió
dominical de la Santa Missa,
anomenada dels Malalts.
Anaven davant del Pas del
Retorn del Calvari.

La Junta presidida pel Confrare Major, fou acompanyada per el
Sr. Del Cerro que portava la representació del Centre Català de
Madrid. Tancava la comitiva la Banda de Música del Regiment
d´Infanteria Jaén 25.
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Assistents amb atxes
a la Processó del Divendres Sant, 43 confrares amb capuç. A la
Presidència hi anaven 8 amb blandons. Dos arrengladors, tres
aspirants amb el Penó i tres més amb blando. La cera es
repartia a casa de la Sra. Úrsula Rion.
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Des de la delegació de Tarragona, encarregada al vocal Sr.
Joaquim de Muller, es feien diferents pagaments. Seguia el Sr.
Francisco Somolinos com capatàs del Pas. No tenim detall de
les factures doncs aquestes es guardaven a Casa Muller. Hem
de recordar persones entregades a la Confraria, pertanyents a
Casa Muller, que col·laboraven al llarg dels anys en diferents
facetes: Gabriel Garcia-Alcoceba, José Maria Adam, Maties
Llort, Andrés Palos i Alejo Olivé, tots ells van fer possible que
any darrera any el Retorn del Calvari i tota l´organització
necessària a Tarragona, estesin sempre a punt per el Divendres
Sant.
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El dia 26 d´abril es reuní la Junta fent constar
l´agraïment al Sr. Joaquim de Muller per la prefecte
organització feta des de Tarragona, i al Sr. Ignasi
Nel·lo per portar la Coral de l´Escolania de Casp.
També es felicità al Sr. lluís Bonet per l´edició de
l´Opuscle i s’agraí al Sr. Angel Vallvé que deixés les
rodes per el Pas. Es donà compte de l´entrega del Ciri
Pasqual, de la visita al Sr. Cardenal i del dinar de
germanor que es fa fer al Club Nàutic de Tarragona on
foren invitats tots els assistents per el Confrare Major,
Salvador de Samà i Coll.

Cada any s´enviava un opuscle al Vaticà.
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El dia 13 de maig hi hagué una altre reunió de Junta.
El vocal Joaquim de Muller donà compte d´una carta
rebuda de l´Alcalde de Tarragona proposant la creació
d´un Patronat de la Setmana Santa. No s´adoptà cap
resolució i es deixà la comunicació de l´opinió de la
Confraria per més endavant.
La següent reunió fou el 14 de juny. S´havia creat un
Patronat per restaurar el Santuari de la Brufaganya i
un dels representants nomenats, per part del Cardenal
Arquebisbe de Tarragona, fou el nostre President
Josep Maria de Canals en representació de la
Confraria. El vocal Joaquim de Muller portava un
pressupost del Sr. Magarolas per reforçar el xassís i
rectificar els eixos per poder tenir un pas universal de
les rodes, doncs el passat Divendres Sant el Retorn del
Calvari havia patit una averia. S´acordà també fer
entrega de la primera insígnia d´or al Confrare Major.
S´aprovà el redactat de la contestació, referent a la
creació d´un Patronat de la Setmana Santa de
Tarragona, feta per els Srs. Lluís Nadal i Lluís Bonet.
Finalment, degut a la invitació rebuda des de
l´Alcaldia de Tarragona per fer un homenatge a la
Confraria, s´acordà traslladar-se el proper 27 de juny
i correspondre a l´Alcalde Sr. Enric Olivé, fent-lo
confrare honorari i entregant-li la segona insígnia
d´or de la Confraria.
La proposta enviada per la Confraria al Sr. Alcalde de
Tarragona, constava d´un preàmbul on es repassava
la història de la setmana santa tarragonina. Es feia, en
repetides vegades, esment del caràcter religiós i es
recordava que la Congregació de la Puríssima Sang era
depositària de l´origen de la Setmana Santa a
Tarragona. Després es posava de relleu l´existència
de l´Agrupació d´Associacions que hauria de tenir un
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paper rellevant dins del futur Patronat. Es demanava
que l´Agrupació fos autònoma en les funcions
religioses que haurien de dependre de les autoritats
eclesiàstiques
col·laborant amb les confraries. El
Patronat hauria de fer-se càrrec de l´administració,
finançament, propaganda i turisme, també podria ser
competent en qüestions de vigilància artística i
problemes d´organització general.
Apart de les autoritats que haguessin de pertànyer al
Patronat, hi serien sempre el Consiliari de l´Agrupació
i els Presidents de les diferents Confraries. També es
proposava revisar els Passos, cuidar de la vestimenta
dels assistents, ampliar l´itinerari de la processó del
Sant Enterrament, procurar que per els assistents de
fora de la ciutat hi haguessin menjars econòmics i un
transport adequat destinat sols per els visitessin
Tarragona. Curiosament es demanava increment dels
Improperis i no es fos tan inflexible amb el calçat de
les senyores que els portessin doncs algunes veien de
fora.

Part de la proposta que es va enviar a l´Alcaldia.
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El 27 de Juny, abans de la
visita a l´Ajuntament, la
Junta portà a l´Ermita del
Portal del Carro un ex-vot.
A l’anvers hi havia brodat
l´escut de la Confraria, i
al revers els escuts de les
dues ciutats: Tarragona i
Barcelona.

L´administrador Dr. Batlle
col·locà el banderí en una
de les columnes davant de
la mirada dels assistents,
membres de les dues confraries de Sant Magí.
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El 27 de Juny s´entregà la insígnia d´or a l´Alcalde Enric Olivé.
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El dia 20 d´octubre es reuní per darrera d´aquell any
la Junta. Seguia absent per malaltia el President Josep
Maria de Canals. Com hi havia un projecte
d´encarregar una imatge de Sant Magí per ser venerat
en la Basílica de Santa Maria del Mar, l´escultor
Soriano Montagut havia fet una maqueta de fang. En
aquella reunió es presentà la fotografia de la maqueta
per ser aprovada.
Es tancà l´any amb 504 confrares.

Sant Magí.
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ANY 1955

El dia 17 de gener, moria a
Tarragona el President de
la Confraria Excm. Sr.Josep
Maria de Canals i de Siscar,
de Castellarnau i Martínez
d´Arizala.
Immediatament la Junta fou
convocada per organitzar el
viatge a Tarragona junt amb
la Bandera de la Confraria,
per a ser col·locada el dia del
funeral.
No cal dir la gran consternació
que hi hagué per la pèrdua del
President qui, duran 13 anys
havia estat dedicat amb cos i
ànima a la Confraria.
Josep Maria de Canals i
de Siscar, el Divendres
Sant de 1953.

El dia primer de febrer, es reuní la Junta per diferents
temes. El primer fou acordar el nomenament de
Confraressa d´Honor a la Sra. Montserrat de Torres,
Vda. Canals, com a reconeixement a la gran tasca que
havia fet el seu difunt marit i la gran col·laboració que
ella havia tingut amb la Confraria. Seguidament es
prengué l´acord d´editar un recordatori per a ser
repartit el dia del funeral que la Confraria havia de fer
a Santa Maria del Mar.
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També s´acordà donar les gràcies als Srs. Jaime de
Samà per el seu assessorament després de la mort del
President, en absència del Confrare Major que
aleshores residia fora d´Espanya, i a Joaquim Antoni
Rossell per traslladar amb el seu vehicle a membres
de la Junta el dia del funeral fet a Tarragona.
Finalment es reuniren el Sots-President Lluís Nadal,
el Secretari Marià Roch, el Tresorer Lluís Bonet i els
vocals Joaquim Antoni Rossell i Ferran Voltas, tots ells
amb la presència del Consiliari Joan Llombart, per
signar una diligència al llibre de Caixa tot explicant els
fets ocorreguts que havien impedit aclarir els comptes
des de la mort del primer tresorer fins al nomenament
de Lluís Bonet l´any 1951. Es donava doncs per tancat
el tema i s´acordava obrir un nou llibre de Caixa
començant el 1951.

Signatures que avalaven la Diligència de Tancament del llibre
de Caixa davant l´impossibilitat de refer els anys 1949 i 1950.
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El 3 de febrer el Confrare Major envià des de Paris, lloc de
residència, unes instruccions referents a la forma d´actuar tan
a la propera setmana santa com a l´edició de l´opuscle, etc.

L´extensa contestació del Dr. Nadal, actuant com SotsPresident ens fa comprensible el contingut de la carta del
Confrare Major, pràcticament il·legible.
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La proposta del Confrare Major de no portar Banderer com a
senyal de dol no fou ben rebuda ni per la Junta ni per
l´Agrupació d´Associacions i es decidí portar tan a la Bandera
com al Penó uns llaços negres que fessin visible el dol de la
Confraria. El germà del Confrare Major, Jaime de Samà, estigué
al costat de la Junta en tot moment.
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El dia 21 de Febrer es reuní la Junta per a preparar la
Setmana Santa. S´acordà gestionar el nomenament
del proper Banderer, editar l´Opuscle, demanar la
participació de la Banda de Música i escriure a RENFE
per fer els canvis als trens de Divendres Sant com era
habitual. Finalment es decidí que la missa funeral en
sufragi del finat President fos el dia 7 de març.

Esquela en memòria del President Josep Maria de Canals.

Fragment del Panegíric que el Sots-President Dr. Nadal feu del
seu President i amic Josep maria de Canals.
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La novetat del tren de 1955 fou que a la tornada sortia de Reus
aprofitant els passatgers que retornaven i minvant els seients
lliures per els de Tarragona.
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El dia 29 de març es reuní la Junta per preparar
definitivament la Setmana Santa. El Banderer seria el
Marqués de Montoliu. També s´acordà seguir repartint
els caramels als nens de la Casa de Beneficència de
Tarragona el Divendres Sant. I enviar un rams de flors
a l´esposa del Tinent Coronel, José García, ajudant del
Capità General, per agrair les seves continuades
gestions perquè la Banda de Música acompanyés al
Retorn del Calvari cada Divendres Sant.
El Sr. Bonet presentà a la Junta una maqueta de guix
de Sant Magí de l´escultor Soriano Montagut que
costaria 10.000 pessetes. La Junta aprovà el projecte
i demanà que es fes un altre de la imatge de Santa
Tecla que seria col·locada junt al Sant Magí a la
Basílica de Santa Maria del Mar on, d´aquesta forma,
els patrons de Tarragona hi serien presents.

La composició de la Junta abans de la Setmana Santa.
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Opuscle de 1955. Imprès per Gràfiques Casulleras, amb el
format de 21´5cm x 15´5 cm. s´editaren 650 exemplars.
Constava de la coberta, contracoberta i pàgines interiors amb
col·laboradors; 34 pàgines amb paper estucat que contenien la
memòria, llistat de confrares i banderers, i articles. Després
seguien 18 pàgines amb altres col·laboradors, també amb
paper estucat.
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Divendres Sant, dia 8 d´abril. El Penó portava un llaç negre en
mostra de dol per la mort del President Josep Maria de Canals.
Cal dir que fou l´any amb més assistència de confrares a la
Processó del Sant Enterrament. Abans de la Recollida una
representació de la Junta acudí a la Casa de Beneficència per a
repartir entre els infants uns kilograms de caramels.
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El Retorn del Calvari amb el capatàs Francisco Somolinos.
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El Banderer de 1955 fou el Sr. Javier de Montoliu i de Siscar,
Marqués de Montoliu, acompanyat per els cordonistes, Sr.
Baltasar de Casanova i Ferrer, Duc de Maqueda, i el Sr. Carlos
de Sanllehy i Segura. La Bandera també tenia un llaç negre en
senyal de dol.

La Junta la formaven, el Comte de Solterra, representant al
Confrare Major, amb els directius Lluís Nadal, Lluís Bonet,
Josep M. Amorós, Ignasi Nel·lo i Ferran Voltas, i el Director del
Seminari de Tarragona. Al final la Banda del Regiment Jaén 25.
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Primera plana del diari vespertí “ La Prensa” del 9 d´abril.
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Extens reportatge interior de “La Prensa”. El NODO hi fou
present per segona vegada a Tarragona.
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El Comte de Barcelona agraí des d´Estoril la tramesa de
l´Opuscle.

Acabada la Setmana Santa, tingueren lloc diferents
reunions de la Junta. La primera, el 6 de Maig per
acordar que s´enviés una circular a tots el confrares i
a la premsa tarragonina demanant la col·laboració per
recaptar fons destinats a erigir un altar amb els
patrons de Tarragona a Santa Maria del Mar.
La segona, el dia 11 de juny. Es celebrà a Santa Maria
del Mar amb presència del Dr. Joan Llombart, qui va
oferir i donar possessió al nou President de la
Confraria, Sr. Xavier de Muller i de Ferrer, Marqués de
Muller, qui acceptà el càrrec, agraint el nomenament i
comprometent-se a complir fidelment el seu càrrec.
Finalment es llegí una carta de l´escultor ampostí
Inocenci Soriano Montagut, convidant als membres de
la Junta a visitar el seu taller de Tarragona per donar
el vistiplau a la imatge de Sant Magí abans de ser
policromada.
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Presentació del nou President Xavier de Muller.

El dia 10 d´octubre es celebrà la primera reunió sota
la presidència del Marqués de Muller. Es seguien fent
les reunions en el domicili del sots-president Lluís
Nadal. Amb l´assistència del Confrare Major, el Sr.
Muller prengué la paraula saludant a tots el membres
de la Junta i recordant amb afectuositat a l´anterior
President. Seguidament es comunicà que havien
acceptat ser els padrins de la benedicció de la nova
imatge de Sant Magí, la Sra. Montserrat de Torres Vda.
Canals i el Confrare Major Salvador de Samà.
En principi s´acordà fer la cerimònia de la benedicció
a Santa Maria del Mar el proper 4 de desembre.
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Circular enviada per a recaptar fons destinats a pagar la imatge
de Sant Magí, esculpida per el confrare Inocenci Soriano
Montagut i policromada per el confrare Florenci Veciana.
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En la reunió de 28 de novembre es comunicà el canvi
de data de la benedicció que es feria el proper 8 de
gener de 1956, acordant-se que es presentés el
programa d´actes al Cardenal de Tarragona per la
seva aprovació.
La darrera reunió de l´any fou el 19 de desembre. Es
celebrà en el domicili del Sr. Lluís Bonet, doncs el Sr.
Nadal estava malalt. Es comunicà als presents que el
programa d´actes de la benedicció de la imatge de
Sant Magí, de moment sense imprimir, es presentaria
al Cardenal de Tarragona per el President Marqués de
Muller. També es repartiren entre els presents les
tasques a fer per cadascun. El tresorer Sr. Bonet
comunicà els fons rebuts per pagar la imatge, fins el
moment s´havien recaptat 2.890 pessetes.
El nombre de confrares a final d´any era de 507.

Junta Directiva a finals de 1955.
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L´autorització del Bisbat de Barcelona per la benedicció de la
imatge de Sant Magí es signà el dia 30 de desembre,
s´autoritzava la seva exposició permanent per a ser venerada i
que l´acte litúrgic fos presidit per el cardenal de Tarragona.
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El programa-invitació per assistir a la Benedicció.
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ANY 1956

Per preparar definitivament l´acte litúrgic de la
benedicció de la imatge de Sant Magí, la Junta es reuní
el dia 2 de gener. Actuà com Secretari el vocal Ferran
Voltas per malaltia del Sr. Roch. Llegí l´autorització
emesa per el Bisbat de Barcelona. El Sr. Joaquim de
Muller comunicà que l´Alcalde de Tarragona Sr. Rafel
Sanromà assistiria a la cerimònia.

Aquesta invitació fou enviada a les autoritats.

El Diumenge 8 de gener, a dos quarts d´onze del matí,
tingué lloc la solemne benedicció de la imatge de Sant
Magí. Presidí l´acte i beneí, el Sr. Cardenal Arquebisbe
de Tarragona Benjamín de Arriba y Castro. Foren els
padrins, la Sra. Montserrat de Torres Vda. Canals, i el
Sr. Salvador de Samà i Coll.
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Imatge de Sant Magí .
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El Sr. Cardenal i els Padrins en l´acte de benedicció.
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El Sr. Cardenal arribà a la Basílica de Santa Maria del
Mar acompanyat per el Dr. Batlle, administrador de
l´ermita de Sant Magí del Portal del Carro de
Tarragona. A l´entrada el reberen el Confrare Major i
el President de la Confraria. En lloc preferent a l´altar
major, costat de l´evangeli,
estaven junt al Sr.
Cardenal, els alcaldes de Tarragona, Rafel Sanroma i
de Barcelona Segon Gay, alcalde accidental. Ambdós
anaven acompanyats de Guàrdies municipals vestís de
gala. En el lloc de l’epístola estaven els padrins,
Marqués de Vilanova i la Geltrú i Montserrat de Torres
Vda. Canals. La Junta directiva amb el President
Marqués de Muller i tots els altres membres estava
també a l´altar major. La Bandera de la Confraria
estava col·locada al Presbiteri. Moltes personalitats hi
eren presents.
Després de la benedicció per part del Sr. Cardenal,
tingué lloc un solemne Ofici celebrat per el Consiliari i
Rector de la Basílica, Dr. Joan Llombart.
La Capella de Música de Santa Maria del Mar interpretà
la Missa Regina Pacis del mestre Muset.
En acabar la Santa Missa es firmà un Acta signada per
els presents, i es repartí una edició especial
commemorativa dels Goigs a Sant Magí. Seguidament
es feu entrega el nomenament de Confraressa
d´Honor a la Sra. Montserrat de Torres Vda. Canals. El
Cor de l´Esperança tancà l´acte amb el cant dels Goigs
a Sant Magí.
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Estampa- Recordatori repartida als assistents.

Dinar de Germanor de la Junta Directiva, on també hi fou
present el Comte de Solterra, Jaume de Samà.
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El dia 17 de març, aparegueren diferents notícies a la premsa
de Barcelona relatives a la Confraria.
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L´Opuscle de 1956 fou més senzill. Imprès per Gràfiques
Casulleras, per primera vegada hi constava el seu nom, les
mides 22 cm x 16 cm, la coberta era a dues tintes i amb el
mateix paper que l´interior. En conjunt tenia 20 pàgines, de les
que 3 eren dedicades als col·laboradors, constava dels cultes,
memòria i llistat de banderers, i dos articles. La raó de fer un
opuscle més senzill fou que es preparava l´edició d´un altre
dedicat a Sant Magí.
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L´autorització de RENFE contemplava aquell any un tren
extraordinari que sortiria de Tarragona. Quelcom que la
Confraria havia demanat insistentment els anys anteriors.
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Divendres Sant, 30 de març. Recollida, els confrares Joaquim
Antoni Rossell Carol a l´esquerra, i Joan Rossell Carol a la dreta.

El Banderer fou el Sr. Joaquim Buxó d´Abaigar, President de la
Diputació de Barcelona. Els cordonistes Rosendo Peitx Jordana
i Antoni Tarradelles i Ayet.
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La presència de molts més confrares amb capuç a les files fou
molt patent. S´havia despertat una gran expectació amb
l´assistència dels Mossos d´Esquadra. Era el segon any que
venien a Tarragona per la Processó del Dolor. El Retorn del
Calvari seguia dirigit per el capatàs dels Portants Sr. Francisco
Somolinos. La Junta fou presidida per el Confrare Major
Marqués de Mariano i per el President Xavier de Muller, Marqués
de Muller. La representació eclesiàstica la portà el Reverend
Lluís Grau. (Fons Vallvé/Centre imatges Tarragona)
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El Marqués de Castell-Florite, President de la Diputació de
Barcelona i vocal del Patronat de Poblet, vingué acompanyat
per una secció de Mossos d´Esquadra vestits de gran gala.

La Secció dels Mossos estava comandada per el capità Agustín
Garcia Die. També i fou present el cap de protocol cerimonial,
Sr. Josep Pascual de Pobill.
Darrera dels Mossos hi havia la Junta Directiva, i tancava tota
la comitiva la Banda de Música del Regiment Jaén 25.
( les dues fotos pertanyen al Fons Vallvé/Centre d´Imatges de
Tarragona/Arxiu Històric Municipal)
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Les despeses de la Setmana Santa presentades per el vocal
delegat a Tarragona. La neteja i muntatge del Pas es feien pel
decorador Ferran de Castellarnau.

Després de la Setmana Santa s´enviaren cartes
d´agraïment a les persones que havien col·laborat de
forma altruista: Úrsula Rion deixant que es repartís la
cera al portal de casa seva a la Plaça del Rei, al Prevere
Lluís Grau que acompanyà a la presidència a la
Processó del Dolor, i al Tinent Coronel Major del
Regiment Ebre 56 de Tarragona per el tracte que varen
dispensar tan al Regiment Jaén 25 com als Mossos
d´Esquadra que varen sopar al Quartell.
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Opuscle monogràfic de Sant Magí imprès per Altés.

La darrera reunió tingué lloc el primer d´octubre. Es
felicità al Sr. Lluís Bonet per el magnífic opuscle editat
per Sant Magí que contenia la llista de socis. També es
comunicà que l´escultor Soriano Montagut tenia
acabada la imatge de Santa Tecla, que es volia posar
junt amb la se Sant Magí a Santa Maria del Mar.
En acabar l´any la Confraria tenia 560 confrares.
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ANY 1957

Després de l´aturada de nadal i cap d´any la Junta es
tornà a reunir el dia 7 de gener. El tema principal era
aprovar l´escultura de Santa Tecla que es volia beneir
dins de l´any. Una comissió de la Junta es traslladà a
Tarragona al taller de l´escultor Inocenci Soriano
Montagut per donar el vistiplau abans de ser
policromada. S´acordà que entre els presents es
fessin les gestions oportunes per trobar uns padrins
de la benedicció i fixar una data.
L´altre reunió del mes de gener fou el dia 28. Les dues
reunions de l´any seguien fent-se a casa del Dr. Nadal,
però exercia el càrrec de secretari el vocal Ferran
Voltas per malaltia del Sr. Marià Roch. El President Sr.
Muller anuncià als presents que havien acceptat ser
els padrins, la Sra. Tecla Salor, Vda. Riera i el Sr. Manel
de Montoliu. S´acordà de que es tornés a editar
l´opuscle, i que es fessin mil goigs a llaor de Sant Magí
per entregar a l´Ermita del Portal del Carro, i mil més
per entregar al Santuari de la Brufaganya. Els
beneficis que resultessin de les seves vendes serien
íntegrament per ells.
El dia 23 de febrer es digué una Missa a Santa Maria
del Mar en sufragi del difunt Juan Bautista Sánchez,
Capità General de Catalunya, qui sempre havia
concedit el permís perquè la Banda de Música del
Regiment d´Infanteria Jaén 25 assistís a la Processó
del Dolor acompanyant la Confraria. L´avís de la
celebració de la Missa es publicà a La Vanguardia i al
Diari de Barcelona dos dies abans.
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Un any més s´autoritzà la Banda de Música.

El 18 de març es reuní la Junta comunicant per part del
Sr. President l´acceptació de la Bandera per el
Marqués de Vallgornera. Es nombrà una comissió per
anar a fer l´oferiment oficial de la Bandera a casa del
Sr. Marqués. També s´acordà que el proper dia 5 de
maig es feria la Benedicció de la imatge de Santa Tecla
a Santa Maria del Mar.
Posteriorment es feria una reunió el dia 2 d´abril per
comunicar als membres de la Junta que s´havia
visitat al proper banderer, que l´opuscle ja estava
editat, i que el proper diumenge tindria lloc el ViaCrucis a Santa Maria del Mar.
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La instancia cursada a RENFE tenia una novetat, doncs es volia
que el tren d´anada a Tarragona fos l’exprés de Madrid i el de
València. D´aquesta forma es volia marxar abans i no parar a
totes les estacions. Per fi s´havia aconseguit que tan l´anada
com la tornada fossin més còmodes per els viatgers.
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L´opuscle de 1957 fou imprès també per la Impremta Altés.
Seguia sent una edició acurada sota la vigilància de Salvador
Torrell de Reus. Constava de la coberta en cartolina i 40 pàgines
amb els cultes, la memòria, llista de confrares i abanderats.
Seguien 6 pàgines dels col·laboradors. Notem que aquell any hi
havia dos articles escrits en català. Les mides 22cm x 16 cm.
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El banderer fou el Sr. Eduard de Balle i Campassol, Marqués de
Vallgornera. Els cordonistes Dr. Miquel Aleu Padreny i Sr. Ignasi
Maria Batlle.

La Junta tornà a ser presidida per el Comte de Solterra, Sr.
Jaime de Samà i Coll, el President Sr. Xavier de Muller i de
Ferrer fou acompanyat pels membres Lluís Bonet, Ignasi Nel·lo,
Josep Maria Amorós i Dr. lluís Nadal.
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El Retorn del Calvari fou dirigit per el capatàs Francisco
Somolinos. Tancava tota la comitiva la Banda del Regiment
d´Infanteria Jaén 25 del Quartell del Bruch de Barcelona.
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Acabada la processó es liquidaren les despeses. Un
punt conflictiu fou la factura que any darrera any
presentava el decorador Ferran de Castellarnau per el
manteniment del Pas. Degut a l´increment dels costos
produïts per l´assistència a la Processó, el delegat de
Tarragona buscava una alternativa. Seguíem tenint la
col·laboració del confrare Àngel Vallvé qui deixava les
rodes.

La cera ja era comprada en conjunt per l´Agrupació
d´Associacions, aconseguint així un millor preu. Sabem que
aquell any hi hagué un gran nombre d´assistents, el fet de que
a la factura que van passar a la Confraria hi constessin 80 atxes
ens reafirma l´augment d´assistència de que ens parlava la
memòria. Important era la recuperació de la cera que sobrava,
el refús, rebaixant més d´un 10% el cost.
També ens cobraven dos palmons que portaven, a Tarragona
els representants de la Confraria, el Diumenge de Rams a la
benedicció de les palmes.
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El secretari Marià Roch Ramos moria el dia 26 d´abril als 54
anys. Ell junt amb Joan Voltas Verdes havien portat a Barcelona
l´any 1940 el propòsit de ajuntar als tarragonins residents a
Barcelona per assistir a la Processó del Divendres Sant.

El dia 30 d´abril es reunia la Junta per
deixar
constància del condol de tota la Confraria per la
sensible pèrdua de qui duran els disset anys de
secretari havia treballat en tots els àmbits de l´entitat,
estant present en l´organització del Divendres Sant i
de la festivitat de Sant Magí amb tot el que això
comporta i deixant-nos unes extenses memòries que
han fet possible escriure la vida de la Il·lustre
Confraria de Sant Magí.
També en aquesta reunió s´acordà visitar a l´alcalde
de Barcelona per convidar-lo a la benedicció de la
imatge de Santa Tecla.
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Invitació per la benedicció de la imatge de Santa Tecla.

La Parròquia de Santa Tecla de Barcelona portà la relíquia de la
Santa que fou regalada per la ciutat de Tarragona. El Rector
Josep Bachs(esquerra) li fe l´entrega al Rector de la Basílica
Joan Llombart (dreta). Aquesta fou col·locada duran la
cerimònia a l´altar Major.
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La imatge de Santa Tecla, obra d´Inocenci Soriano Montagut,
fou col·locada sobre l´altar major per a ser beneïda. Presidí
l ´acte litúrgic, el Vicari General de Barcelona. Els padrins foren
el Sr. Manel de Montoliu i la Sra. Tecla Sala.
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El Temple estava ple de gom a gom. Hi era també present
l´alcalde de Tarragona Rafel Sanromà. La Coral d´antics
escolans de Montserrat cantà els Goigs a Santa Tecla compostos
per aquell esdeveniment amb música de Mossèn Baldelló i lletra
de Josep Maria Rovira. Foren editats per la Confraria que els
repartí entre els assistents.

303

Les imatges de Santa Tecla i Sant Magí foren col·locades a la
capella del Sagrat Cor per la seva veneració. La Confraria les
donà perquè els patrons de Tarragona hi fossin presents.
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El dia 30 de maig es féu una reunió per fer un resumen
de la festivitat de la benedicció. Després de la
cerimònia la Junta ho celebrà en un Hotel de
Barcelona, els components de la directiva es feren
càrrec de les despeses del dinar.
El dia 17 de juny, hi hagué una altra reunió, s´acordà
contribuir, mitjançant una contribució voluntària dels
confrares, a la vestimenta de dos armats de la Sang
per incrementar el nombre dels seus components.
A la darrera reunió de l´any, el dia 27 d´octubre, entre
altres temes, es donà compte de la situació de la
recaptació pro-armats. Seguia actuant com a Secretari
el vocal Ferran Voltas Verdes.
Al 31 de
desembre i havien a la Confraria 568
confrares.

Escut que coronava el penó i les vares d´arrengladors.

305

Circular enviada als confrares per recaptar fons destinats a
augmentar el nombre d´Armats participants. La Confraria
aconseguí 8.000 pessetes, import de dos vestits.
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ANY 1958

Degut a diferents canvis en la Junta Directiva, es reuní
en el despatx del Director Espiritual, Dr. Joan
Llombart, el dia 21 de gener. Es presentaren dos nous
vocals, Carles Babot i Boixeda i Marià Veciana Prat,
que foren incorporats a la Junta. El Sots-secretari
Ignasi Nel·lo, demanà sortir de la Junta doncs per
raons de treball no podia assistir a les reunions. La
Junta acordà que seguís com vocal, però sense suplir
la secretaria. El vocal Ferrán Voltas ocupà aquest
càrrec temporalment fins que no es nombrés un nou
secretari. També es prengué l´acord de fer 15 vestes
noves per els simpatitzants que no fossin confrares i
que es poguessin llogar. Un altre acord fou enviar els
fons recaptats per els vestits dels Armats i que la
quantitat que faltava per dos vestits fos posada per la
Confraria. Com un novetat de l´any, s´acordà llogar
dos autocars el divendres Sant. Es pretenia un viatge
més còmoda i uns horaris adaptats sols per els
confrares que anaven i tornaven. Finalment, s´acordà
editar l´opuscle com cada any.
El dia 3 de febrer hi hagué una nova reunió per decidir
si s´acceptava el pressupost de Ferran de Castellarnau
de 18.000 pessetes per restaurar la peanya del Pas. Es
prengué l´acord de no fer-ho de moment doncs ni
tenien fons suficients. Per altre part, es decidí que el
cost del viatge en autocar es subvencionés la meitat
per els que anessin a la Processó.
El 21 de febrer, el President convocà una altre reunió
per parlar del nou banderer.

307

Es seguia concedint la participació de la Banda de Música.
Aquell any el cost en pessetes dels honoraris foren 3.810; de
la societat d´autors 190´50; dels viatges en tren 972´40; i de
les piles per la llum i muntatge 325. Total 5.297,90 pessetes.
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El Diari espanyol de Tarragona publicà una extensa entrevista
feta al Tresorer Lluís Bonet. El Periodista De la Fuente Torrón,
li va fer unes preguntes enginyoses i a vegades molt
comprometedores, però l´experiència i coneixement del tema
per part del Sr. Bonet, foren suficients per donar sempre les
respostes adients.
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Els temes recurrents foren l´opuscle i els seus col·laboradors
literaris, el nombre de confrares, el banderer, l´antiguitat de la
bandera de la Confraria, les relacions amb altres confraries,
l´estima a Sant Magí i a Tarragona.
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Les incomoditats del viatge en tren el Divendres Sant, i sobretot
a la tornada, feu que la Junta busqués una solució que no fes
desdir als confrares d´assistir a la Processó. Mitjançant els
Autocars Sant Pancraci, s´aconseguí. La Prova s´havia fet
l´any anterior anant a la Brufaganya: un èxit!
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Opuscle de l´any 1958. Portada original de Francesc Ne·lo. Fou
imprès per Tallers Altés. Les mides 21cm x 16 cm. Hi havia 4
pàgines contant la coberta, 42 pàgines de text amb memòria,
llistats de confrares i banderers, cultes i articles, alguns escrits
en català. I 6 pàgines dedicades a les empreses col·laboradores.
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El dia 31 de març es reuní la Junta per comunicar que
s´havia rebut una carta de la C.P. Sang, anunciant que
quatre armats donarien escorta al Retorn del Calvari a
la Recollida del Divendres Sant.
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la Recollida del Divendres Sant, dia 4 d´abril, fou recordada,
doncs quatre armats donaven escorta al Pas en agraïment per
haver recaptat fons per dos vestits nous. Curiosament aquell
any l´entrada a la Plaça del Rei es feu per el Passeig de Sant
Antoni, això representà un esforç superior per els portants. Per
jubilació del Sr. Somolinos fou el nou capatàs el Sr. Maideu.
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El Banderer fou el Sr. Ramón Guardans i Vallés.
L´acompanyaven com cordonistes el Sr. Octavi Saltor i Soler, i
el Sr. Rosendo Riera Sala.

La Junta fou presidida per el Confrare Major i el Marqués de
Muller, no hi faltaren el Dr. Nadal, Lluís Bonet, Ignasi Nel·lo,
Carles Babot i Ferran Voltas.
Tancava la nostra Entitat la Banda del Regiment d´Infanteria
de Jaén 25 com altres anys.
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La factura dels Autocars del Divendres Sant. Un èxit de
participació, doncs s´ompliren totes les places al poc temps de
comunicar-ho als confrares.

El dia 29 de maig es reunia la Junta, aquesta vegada
presidida per el Dr. Nadal. Es donà compte de la visita
que es feu al Banderer per agrair el seu donatiu.
Des de feia temps que s´organitzava una gran
exposició de Goigs sobre advocacions tarragonines,
concretament a Sant Magí i Verges venerades en
Santuaris de la província. S´aconseguí que fos al Palau
de la Virreina de Barcelona. L´Ajuntament de
Tarragona hi envià diferents fotografies de la ciutat
com a reclam turístic.
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L´exposició s´inaugurà el 20 de juny, fou organitzada per la
Confraria amb l´ajut dels Amics dels Goigs i dels Amics de
Tarragona. Un gran nombre de visitants hi assistiren. Tothom
pogué contemplar les belleses artístiques de Tarragona.

Abans d´acabar l´any hi hagué una reunió el 28 de
novembre. Presidida també per el Dr. Nadal, es donà
compte de la carta rebuda del Cardenal Arquebisbe de
Tarragona, Benjamín d´Arriba y Castro, nombrant al
President Xavier de Muller membre de la comissió
executiva amb motiu del XVII centenari del martiri de
Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi.

El nombre de confrares a final d´any era de 602.
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ANY 1959

L´any començà amb una reunió el 12 de gener. Els
projectes de la Junta eren: reforçar la il·luminació del
Pas amb dos focus, un als peus de les imatges de
davant i l´altre als paus de les imatges de darrera. El
segon projecte fou comprar les quatre rodes, doncs
encara que eren prestades per el confrare Àngel
Vallvé, el cost del transport i la feina de muntar i
desmuntar feien viable la compra. També s´acordà
editar l´opuscle i llogar els autocars vist l’èxit de l´any
anterior.
El dia 19 hi hagué una altre Junta per comunicar que
l´artista Lluís Saumells feria la portada de l´opuscle.
Seguidament es debatí l´itinerari alternatiu que per
obres de la Plaça Palau s´havia de decidir. Per acord
unànime, es facultà al delegat de Tarragona Joaquim
de Muller per assistir a les reunions de l´Agrupació
d´Associacions i dir el que veiés més adient.

Els dos focus que es varen muntar al Pas.

318

En lloc de dos autocars, veient que totes les places s´ompliren
després d´obrir la inscripció, se’n llogà un altre per atendre la
demanda. Definitivament el tren havia quedat obsolet.

La Capitania General també havia concedit, com era
costum, l´actuació de la Banda de Música, però les
condicions havien canviat: Hi havia menys músics, tots
ells amb graduació militar. El sopar no es feia al
Quartell de Tarragona. Les bateries per il·luminar les
partitures eren comprades directament per la
Confraria. De fet aquell any de 1959 els músics
soparen al Restaurant las Delicias de Tarragona i el
Capità sopar a l´Hotel Europa. Fou un increment
considerable per la Confraria, doncs si comparem amb
altres anys els sopars costaven 700 pessetes, mentre
que aquell any varen costar més de 1.500.
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El 26 de març el Diari de Barcelona publicà un extens article
sobre la Setmana Santa de Tarragona. El periodista, Lluís
Mezquida, que a vegades escrivia sota el pseudònim de
Petrófilo, feu un panegíric de la Confraria i la seva vinculació a
la ciutat de Tarragona.
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Opuscle de 1959. La portada era original de Lluís Maria
Saumells. Imprès per la casa Altés, mesurava 21 cm x 16 cm.
Constava de 4 pàgines de portada, 41 de text (memòria, llistat
de confrares i banderers i articles). Les pàgines destinades al
col·laboradors foren 7.
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Els Armats després de la salutació al Retorn del Calvari.

La Junta present a la Recollida, d´esquerra a dreta: Carles
Babot, Lluís Bonet, Josep Maria Amorós, Ignasi Nel·lo i Jocund
Bonet. Darrera, la Banda del Regiment Jaén 25 de Barcelona.
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Processó del Dolor del Divendres Sant, dia 27 de març de 1959.
El Pas al bell mig del carrer del Claustre.
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De la Confraria cada any hi havia cinc o quatre persones que
demanaven portar algun improperi. Aquell any foren 4.

El Retorn del Calvari amb l´arrenglador Jocund Bonet i el
capatàs Sr. Maideu. El 1959 fou el primer any que els portants i
capatàs portaven gorgera o golilla.
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El Banderer, Sr. Santiago de Cruylles de Peratallada, Marqués
del Castillo de Torrente i Baró de Cruylles. Els cordonistes, Sr.
Josep Maria de Muller i d´Abadal i el Sr. Juan Soulere Martí.
Com el Sr. Cruylles era Tinent d´Alcalde de l´Ajuntament de
Barcelona, vingué acompanyat de 8 Guàrdies Urbans vestits de
Gala i del Cap de Protocol de l´Ajuntament, Sr. Antonio del
Cerro. Tan el Sr. de Muller com el Sr. del Cerro eren confrares.

La Junta al Pla de la Seu. Darrera la Banda de Música.
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Llistat dels Músics que formaven la Banda del Regiment
d´Infanteria Jaén 25, que van actuar el Divendres Sant.
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L´ensurt que varen tenir els guàrdies que
acompanyaven al banderer després de la Processó va
quedar reflectit en la nota que aparegué al Diari de
Tarragona.
La instal·lació elèctrica del Pas costà 500 pessetes. Les
bateries necessàries per el seu funcionament eren
prestades per Casa Muller que les treia dels cotxes de
l´empresa i les deixava gratuïtament.
A la Pastisseria Recasens Ventosa de Tarragona es
seguien comprant els 5 kilograms de caramels que es
donaven als nens de la Casa de Beneficència.
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Dia 9 de maig, homenatge al Sr. Lluís Bonet i Punsoda.
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El dia 9 de maig, tingué lloc una reunió de la Junta a
casa del Tresorer Sr. Lluís Bonet. El que no es pensava
el Sr. Bonet fou el motiu de la reunió. Amb la presència
del Confrare Major, del President i membres de la
directiva i del Comte de Solterra, li fou entregada una
placa
d´argent
amb
una
emotiva
inscripció
d’agraïment, amb les signatures gravades del Director
Espiritual, del Confrare Major i del President, i els
escuts de Tarragona i Barcelona esmaltats. Els
membres de la Junta pagaran de la seva pecúnia
l´import de la placa.
Tota la Confraria volia expressar-li el reconeixement
al Sr. Bonet, doncs era el motor que feia funcionar
l´Entitat. Ell va ser qui va unir la Confraria de Sant
Magí de Barcelona amb la Setmana Santa de
Tarragona.
En les fotografies anteriors podem veure, a dalt, i
d´esquerra a dreta, al Senyors Josep Maria de
Castellarnau, Marià de Veciana, Lluís Bonet, Josep
Maria Amorós, Carles Babot, Ferran Voltas, Ignasi
Nel·lo, Jaime Samà; seguts, Salvador Samà, Xavier de
Muller i Lluís Nadal.
A la fotografia de sota, El Marqués de Villanova i la
Geltrú i el Comte de Solterra fent entrega al Sr. Lluís
Bonet i Punsoda de la placa commemorativa de
l´agraïment de la Confraria al seu Tresorer.
El Sr. Lluís Bonet agraí, molt emocionat, l´homenatge
que se li tributava, però volgué deixar clar que, sense
la col·laboració de tots els companys de Junta, no
hauria estat possible el compliment de la seva tasca.
Finalment digué als presents que el seu compromís
amb la Confraria seria de per vida. La placa d´argent
fou executada per el confrare orfebre Jocund Bonet.
La Confraria tancà l´any amb 628 confrares.
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PART III

ANY 1960

Les reunions prèvies a Setmana Santa foren per
decidir editar l´opuscle i comunicar el nom del
banderer, aquell any seria l´Alcalde de Tarragona el
Sr. Rafel Sanromà Anguiano. Per primera vegada
l´alcalde de Tarragona aniria en una Confraria com
banderer.

L´autocar seria la forma més còmode de viatjar el Divendres
Sant. Permetia arribar als Oficis Religiosos celebrats a la
Catedral de Tarragona i preparar, amb temps, la Recollida i la
Processó.
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Opuscle de 1960. La portada fou obra del Pare Josep Maria Vera.
Imprès per casa Altés, mesurava 21 cm x 16 cm. La coberta
tenia darrera i
a l´interior 3 pàgines destinades als
col·laboradors. De les pàgines interiors de paper estucat, 50
eren ocupades per la memòria, llistat de confrares i banderers,
i articles diversos. Altres 10 foren destinades als col·laboradors
que el feien possible amb la seva aportació.
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La Recollida de 1960 seguia les pautes dels anys anteriors. Els
Armats en el moment de fer la Reverència al Retorn del Calvari.
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Divendres Sant, dia 15 d´
Abril. Processó del Sant
Enterrament.

Portava la Bandera de la
Confraria l´Alcalde de la
Ciutat de Tarragona, el Sr
Rafel Sanromà Anguiano.
Eren els cordonistes els
Srs. Rafel Sanromà Manen
i el Sr. Alfredo Arola SanRomà.

Formava part de la Presidència, Jaime de Samà,
representant al Confrare
Major que estava absent.
Tancava la comitiva la Banda del Regiment d´Infanteria Jaén
25 del Quartell del Bruch de Barcelona.
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Després de la Setmana Santa hi hagué una reunió el
dia 20 de juny. Es prengué l´acord de fer una nova
Bandera. A partir de la proposta del sots-secretari
Ignasi Nel·lo, s´estudià la forma per captar els fons
necessaris per pagar el projecte. Es tenia molt present
que l´antiga bandera era de 1742 i ja no es podia
allargar més el seu ús. Quedava per decidir com seria
la nova i qui la feria. També es volia fer un remat del
pal de la bandera, digne de la Confraria, doncs l´antic
era de metall i es va fer quan es restaurà l´activitat el
1940. Com la vella bandera mesurava 225cm x 175 cm,
era del tot massa gran per ser portada a espatlles.
Hauríem de recordar que quan fou feta al segle 18
estava destinada a ser portada a cavall els dies
senyalats.
La subscripció estava oberta i el pensament era que
estès acabada l´any vinent.
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Es publicaren uns butlletins per assabentar als
confrares del nou projecte. El confrare Lluís Mallafré
interpretà perfectament com la Confraria l´any 1742
portava la Bandera al Barri de la Ribera de Barcelona.
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El segon butlletí fou una crida per recaptar la part que
mancava per a cobrir el pressupost. Tenien encara més
d´un any per fer-ho, doncs no podria estar enllestida
per la Setmana Santa de 1961.
A final d´any hi havia inscrits 636 confrares.
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ANY 1961

El 16 de gener es reuní la Junta directiva a casa del
Sots-President Dr. Nadal, sota la presidència del
Marqués de Muller i estava també present el Comte de
Solterra, qui malgrat no era membre de la Junta,
representava al seu germà i assistia moltes vegades
als actes de la Confraria. La Junta aprovà la memòria i
els comptes, com era habitual al principi de cada any,
i després acordà que s´edités l´opuscle i es lloguessin
dos autocars per el Divendres Sant. Es debateren
diferents punts referents a l´assistència a la Processó
del Dolor, però no han estat detallats en l´Acta. Es feu
constar en Acta el condol de tota la Junta per la mort
de la mare del vocal Joaquim Antoni Rossell, la Sra.
Mercedes Sardà Maymó, qui des de 1941 havia deixat
la seva casa pairal de la Rambla a la Confraria.
L´altre reunió abans de la Setmana Santa fou el 21 de
febrer, el President comunicà que havia acceptat ser
el banderer l´Alcalde de Valls.

La renovació de les vestes es feia a la Merceria Bonet.
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L´opuscle de 1961 seguia la pauta. Imprès a casa Altés,
mesurava igual que els anys anteriors. A més de les 4 pàgines
de la coberta tenia 60 pàgines interiors, de les que 10 estaven
destinades als col·laboradors econòmics, 50 als continguts
habituals.
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Recollida de 1961.
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Divendres Sant dia 31 de març. Després de la Recollida, la
processó començà a dos quarts de vuit del vespre, i segons les
cròniques, durà tres hores complertes.
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El Banderer era l´ Il·lm. Alcalde de
l´Ajuntament de Valls Sr. Francesc
Clols Rabassó, acompanyat del Sr.
Antonio Soler Morey i del Sr. Manel
Jové Vives.
Per donar escorta al seu Alcalde, un
piquet de la Guàrdia Urbana, amb el
vestit de gran gala, desfilava just al
darrera del Batlle. El comandava el
cap de protocol de l´Alcaldia.
Presidia la Junta el Marqués de Vila
Nova i la Geltrú, acompanyat del Sr.
President Xavier de Muller i com representació eclesiàstica, Reverend
Mossèn Joan Rubinat, Rector de la
Parròquia de Sant Joan de Tarragona. Tancava, com sempre, la Banda
de Música del Regiment d´Infanteria Jaén 25 del Quartell del Bruch.
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La llista dels assistents a la Processó del Sant Enterrament es
va conservar. 56 atxes, 6 aspirants, 2 arrengladors, 8 portants
i un conductor, el capatàs i 37 de la Banda de Música.
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Gràcies a les gestions fetes pel Sindicat de Turisme de
Tarragona y la Confraria, el cartell de la Setmana Santa
d´aquesta ciutat aparegué a diferents llocs de publicitat del
Metro de Barcelona.

El dia 11 de Juny es reuní la Junta per acordar
contribuir al cost de la imatge de Sant Magí de la
Parròquia de Sant Joan de Tarragona. El seu titular,
Mossèn Joan Rubinat, acompanyava des de feia anys,
a la Junta de la Confraria a la Processó del Sant
Enterrament.
El dia 17 de Juny es celebrà una Missa a Santa Maria
del Mar en sufragi de l´ànima del confrare Manel de
Montoliu i Tagores, insigne escriptor i poeta. Gran
col·laborador, fou Padrí de la Benedicció de la Imatge
de Santa Tecla venerada a Santa Maria del Mar.
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En el mes de setembre s´edità un nou butlletí destinat a seguir
recaptant fons per pagar la nova Bandera.
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El dia 23 d´octubre es pagaren a les monges de Sant
Benet de Montserrat 6.600 pessetes per el brodat i
confecció de la nova Bandera de la Confraria. De mides
més petites que la vella, es brodà sobre una tela de
Damasc de seda vermella. Els brodats en fil d´or,
reproduïen la imatge de Sant Magí i les dues de Sant
Sebastià com l´anterior, però en lloc de repetir el
mateix al revers, es brodà l´escut de la Confraria.
La Junta es reuní el dia 20 de novembre per comunicar
als seus membres que la Bandera estava acabada. Es
comunicà que la fusta de la Guinea per l´asta fou
regalada per el confrare Sebastià Potau Teixell.
A final d´any s´havien recollit 14.405 pessetes
destinades a la nova Bandera. El nombre de confrares
era de 655.
ANY 1962
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Per a concretar i organitzar la Benedicció de la nova
Bandera, es reuní la Junta el dia 22 de gener. El Sr.
Bonet informà que juntament amb el Sr. Rossell
havien visitat al joier Amadeu Bagués per encarregarli l´escut d´argent, cisellat i repujat per ell mateix,
que serviria per coronar l´asta de la Bandera. El Sr.
Bagués acceptà l´encàrrec i es comprometé a tenir-lo
enllestit en un mes. S´acordà també l´edició del
tradicional opuscle. Finalment el President Sr. Xavier
de Muller s´oferí per ser el Padrí de la Benedicció i
digué que havia parlat amb la Sra. Marquesa de
Mariano per ser la Padrina. Tothom agraí al President
les gestions realitzades. Per donar a conèixer la nova
Bandera la Junta es comprometé a fer una exposició
retrospectiva a Tarragona.

Factura del joier Bagués autor de l´escut d´argent. El cost fou
pagat per el Confrare Major Marqués de Vilanova i la Geltrú.
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El tercer butlletí per promocionar la nova Bandera fou enviat als
confrares a primers del mes de març.
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Abans de la Benedicció la nova Bandera estava exposada a la
Joieria Bagués del Passeig de Gràcia de Barcelona.

Invitació enviada als confrares.
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Revers de la nova Bandera.
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Després de la Benedicció els assistents van celebrar –ho amb
un dinar al Restaurant de la Rotonda de Barcelona.
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“El Correo Catalán” i “La Vanguardia” es feren ressò de
l´esdeveniment, Les notícies foren publicades els dies 17, 18,
21 i 23 de març.
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L´opuscle de 1962 fou il·lustrat per l´artista Garcia Anguera.
Imprès als tallers Altés, com sempre supervisat per l´editor
Torrell de Reus, constava de les quatre pàgines de la coberta,
més 53 interiors de text i 11 de col·laboradors. Com novetat
s´incorporà una foto retrospectiva dels Banderers començant
per la de 1953.
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Per fomentar l´assistència a la Processó, s´enviaren circulars
als confrares.
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Divendres Sant dia 20 d´abril. Tot estava preparat per
l´estrena de la nova Bandera, que extraoficialment seria a la
Recollida, doncs oficialment l´honor seria per el Banderer
d´aquell any Sr. Jaume de Semir.
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A la Recollida s´estrenà la nova Bandera. L´asta estava
formada per tres cossos, de tal forma podia anar enarborada,
com es feia a la Processó de Corpus, o solament amb dos per
anar recolzada sobre l´espatlla del banderer. Portava la nova
bandera el Tresorer Sr. Lluís Bonet i l´acompanyaven el
Secretari Sr. Ferran Voltas i el Delegat a Tarragona Sr. Joaquim
de Muller.
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El Banderer fou el Sr. Jaime de Semir i Carroz, acompanyat per
el Sr. Pere de Mercader, Comte de Bell-lloch i el Sr. Jaume
Bombí Calveto. Després de la Junta, la Banda del Regiment Jaén
25 tancava la presència de la Confraria.
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El dia 15 d´abril, diumenge de Rams, s´inaugurà una exposició
retrospectiva organitzada per la Confraria en els locals del
Sindicat i Turisme de la Rambla de Tarragona, Amb l’assistència
del Cardenal i Governador Civil de la ciutat, la Junta Directiva
oferí als tarragonins la mostra de les peces artístiques més
preuades de l´Entitat. Des de la imatge barroca de Sant Magí
que es venerava a l’Església de Sant Sebastià de Barcelona fins
a la nova bandera recent estrenada.

363

El dia 4 de juny es reuní la Junta. En primer lloc es llegí
l´Acta de la Junta anterior del dia 2 d´abril en la què
s´acordà concedir la insígnia d´or al President
Marqués de Muller, agraint-li tots els esforços fets en
pro de la Confraria. El Sr. de Muller havia pagat totes
les despeses de la cerimònia religiosa de la Benedicció
de la nova Bandera.
Després el Sr. President comunicà als presents que
l´Ajuntament de Tarragona havia concedit la medalla
de plata de la ciutat.
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A la reunió de la Junta del dia primer d´agost es donà
compte del decret de l´Alcaldia de Tarragona, i
s´acordà enviar una carta al Sr. Alcalde agraint la
concessió de la medalla i acceptant el 19 d´agost,
Festa de Sant Magí, per rebre-la a l´Ajuntament.
També s´acordà amb la Confraria germana de
Tarragona participar a la processó de Sant Magí amb
la Bandera.
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L´Alcalde de Tarragona Sr. Benigne Dalmau, imposà la medalla
de plata en el saló de Plens de l´Ajuntament. El Sots-President
Dr. Lluís Nadal agraí en nom de la Confraria l´atorgament de l´
apreciada Medalla de Plata de la Ciutat.
Al final de l´any la Confraria tenia 656 confrares.
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ANY 1963

El dia 21 de gener es reuní la Junta per a preparar la
propera Setmana Santa. També s´acordà adherir-se a
l´Any Jubilar amb motiu de la vinguda de Sant Pau a
Tarragona.
El dia 26 de febrer tingué lloc la següent reunió de
l´any per comunicar que s´havia ofert la Bandera al
Governador Civil de Tarragona, qui havia acceptat.
Una altre qüestió a debatre fou la impossibilitat de
exposar el Pas a casa Rossell per Setmana Santa.
Degut a les obres que se estaven efectuant a partir de
1965 no es podria posar-lo dins del portal principal.
S´acordà mirar de buscar un lloc. Es seguí contractant
dos autocars per el trasllat a Tarragona. Finalment es
decidí que a totes les reunions estaria convocat el
Delegat de Tarragona.

Circular enviada als
confrares per poder
assistir el Divendres
Sant a Tarragona
mitjançant l´autocar.
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Opuscle de 1963. Es reproduí el dibuix de Ferran de
Castellarnau que ja s´havia posat en l´opuscle de 1952. Fou
imprès als tallers de casa Altes. Mesurava 21´5 x 16 cm. A més
de la coberta tenia 62 pàgines interiors de les que 9 estaven
destinades als col·laboradors.
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Divendres Sant, dia 12 d´abril.
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Els Armats amb el seu Capità Manaies, Sr. Fornós, apunt de fer
la Reverència al Retorn del Calvari. El Sr. Porqueras , vestit de
carrer, portava el protocol de la cohort romana.
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Processó del Dolor, nit del Divendres Sant.
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El Banderer Sr. Rafael Fernández Martínez, Governador Civil de
la Província de Tarragona, acompanyat per el Sr. Joaquim de
Muller i d´Abadal i el Sr. Luís de Castellví Bosch-Labrús.

La Junta presidida per el Confrare Major acompanyada per el
Rector de Sant Joan Mossèn Joan Rubinat. La Banda del
Regiment Jaén 25 tancava el seguici de la Confraria.

375

Confrare de Sant Magí
cada anyada pelegrí
de la magna Barcelona:
això és la teva corona,
el doll de la teva Fe...
( Mossèn Ramón Muntanyola)
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Una setmana abans del Divendres Sant es rebé un ofici de la
Sang per amonestà a la Confraria amb motiu del Banderer
escollit aquell any.
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Amb el mateix redactat es rebé un altre ofici de l´Agrupació
sobre el mateix tema.
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Davant de la sorpresa per part de la Confraria pel
redactat dels dos oficis, es reuní la Junta el dia 13 de
maig per tractar el tema. Era la primera vegada que es
comunicà que les autoritats locals no podien ser
abanderats. La Junta facultà al President per
respondre el que cregués més oportú.
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No hi hagué resposta ni s´envià cap normativa
referent al contingut de les dues cartes. Amb el pas
dels temps s´ha pogut esbrinà el per què d´aquell
redactat.
La Congregació de la Sang havia ofert la Bandera al exGovernador Josep González Sama, i el que no volien és
que la Bandera Principal fos portada per una persona
que ja no tenia el comandament a la Província quan,
una Confraria portava com Banderer el que sí tenia el
comandament. En veritat ja feia anys que la Confraria
portava autoritats locals i provincials sense que hi
hagués cap problema, mai s´havia comunicat
l´existència d´aquest acord, doncs si s’hagués fet
certament s´hauria respectat.
Pel que fa a les despeses de la Setmana Santa, sabem
que hi varen anar 36 músics que van sopar a la Fonda
Oriental i el director a l´Hotel Europa. Es va llogar una
roda a la casa Firestone i els tallers Magarolas les
posaven abans el Dimecres Sant i després les treien.
La neteja del Pas ja no es feia des del taller de Ferran
de Castellarnau. Ara era el Sr. Josep Maria Adam qui
s´encarregava de fer-ho.
Tan sols hi hagué una Junta el 25 d´octubre, doncs les
despeses originades per la Setmana Santa no
pogueren ser ateses per manca de fons, al no recaptar
els ingressos previstos el Divendres Sant i els
membres de la Junta posaren la diferència que faltava.
Al final d´any hi havia inscrits 665 confrares.

381

ANY 1964

Amb motiu de la malaltia del Secretari Sr. Voltas, es
reuní la Junta el dia 18 de febrer per tractar diferents
temes. Actuà com Sots-Secretari el Sr. Ignasi Nel·lo.
Prengué la paraula el Dr. Nadal per comunicar que ja
tenien abanderat pel proper Divendres Sant. S´agraí
als Srs. Veciana i Salvat per les gestions fetes. El Sr.
Bonet proposà que s´autoritzés la signatura del
compte al Sr. Nel·lo per poder seguir operant. També
es presentà al Sr. Joan Salvat i Bové com a nou vocal
de la Junta. El Sr. Salvat era cronista oficial de la ciutat
de Tarragona. Al mateix temps s´envià la proposta al
Director Espiritual per la seva aprovació.

Circular enviada per comunicar l´organització del tradicional
transport i la conferencia sobre Tarragona.
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El 17 de març es celebrà una conferència a l´Associació Condal
( on els primers anys es feia l´Assemblea General de la
Confraria) La novetat fou la presentació d´un documental en
color sobre Tarragona. El conferenciant Sr. Gonzalo de la Peña
feu un important incís sobre la Setmana Santa de Tarragona. La
taula presidencial estava formada pel Sr. Lluís Vilar
representant de l´Alcalde de Barcelona, pel Germà
representant de la Salle Condal, pel President de la Confraria
Sr. Xavier de Muller i als costats, el Sr. Lluís Bonet i el Sr. Carles
Babot. El Cartell de la Setmana Santa de Tarragona fou també
presentat.

Finalment es va contractar sols un autocar.
383

L´opuscle de 1964 tenia la coberta original de José Gil Moreno
de Mora. Fou imprès als tallers Altés. Les mides eren 21 x 15´5
cm. Tenia les quatre pàgines de la coberta més 64 interiors de
les que 13 foren destinades als col·laboradors.
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Aquell any tocava a la Confraria presentà el Ciri Pasqual el
Diumenge de Rams. La Junta en ple assistí a la Processó de les
Palmes després de la seva benedicció i al Sant Ofici a la Catedral
de Tarragona. En el moment de l´Ofertori el Confrare Major i el
President oferiren el Ciri al Sr. Cardenal. Acabada la Santa
Missa, foren rebuts per la màxima autoritat eclesiàstica que va
atendre’ls molt cordialment. La nota de premsa reproduïda és
del Diari de Tarragona del dia 24 de març.

386

L´any 1964 fou el darrer que es guardaria el Pas a casa Rossell
de la Rambla de Tarragona per Setmana Santa. Aquesta imatge
reprodueix una vista inèdita del Retorn. Els canelobres de
davant i darrera es tenien que desmuntar per entrar, i després
tornar a muntar una vegada dins. El Divendres Sant els feia
l´operació a la inversa. A partir del proper any es baixaria des
de l’ Església de Natzaret fins a la Rambla el mateix Divendres
Sant.
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Una vegada muntades la lluminària es posava al lateral de la
Rambla esperant la reverència dels Armats.
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Divendres Sant dia 27 de març, l´encapçalament de la Confraria
arribant a la Plaça del Rei.
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Després del Penó, la Bandera, i el Pas, desfilaven la Junta
seguida de la Banda de Música.

Els membres de la Junta a la Recollida eren d´esquerra a dreta:
Josep Maria Amorós, Josep Maria de Castellarnau, Joaquim
Antoni Rossello, Marià de Veciana i Jocund Bonet.
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Processó del Sant Enterrament. La novetat d´aquell any 1964
foren els dos canelobres que obrien la comitiva junt al Penó.

El Banderer fou el Sr. Lluís Vilar Amigó, Conseller de
l´Ajuntament de Barcelona, acompanyat pel Sr. Joan salvat i
Bové i el Sr. Rosendo Pich Salarich.
391

Junt amb el Banderer hi assistiren una secció de la Guàrdia
Urbana de Barcelona vestits de gran gala. A més del Sr. Lluís
Vilar també el cordoniste Sr. Rosendo Pich era Conseller de
l´Ajuntament de la ciutat comtal.
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El dia 10 de juliol moria a Barcelona el Director Espiritual de la
Confraria. Ell fou el responsable de que des de 1939 la Confraria
tingués la seu canònica a la Basílica de Santa Maria del Mar.

El dia 16 de juny es reuní la Junta per fer constar el
condol de tota la Confraria per la pèrdua del seu
Director Espiritual. Va actuar com Secretari el Sr.
Carles Babot.
El dia 30 de novembre hi hagué la darrera reunió. El
Dr. Nadal comunicà als assistents que li havien
entregat la imatge de Sant Magí datada el 1742 i que
des de llavors era propietat de la Confraria. També es
comunicà que havia estat nombrat nou Director
Espiritual al Mossèn Josep Cucurull, Ecònom de Santa
Maria del Mar.
A l ´acabar l´any hi havia inscrits 688 confrares.
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ANY 1965

Es complia aquell any el vint-i-cinquè aniversari de la
participació de la Confraria a la Setmana Santa de
Tarragona. La Junta volgué celebrar-ho i es reuní el
dia 18 de gener per preparar el realç dels actes
tradicionals. Actuava de Secretari el nou vocal Joan
Salvat i Bové. El President proposà que el Confrare
Major que acceptés la Bandera. També d´editar un
opuscle amb més pàgines commemoratiu. Degut a no
poder portar el Pas a la Rambla duran la Setmana
Santa, es parlà de buscar un lloc substitutiu, doncs es
tenia present que aquells dies la Congregació de la
Sang necessitava tot l´espai a l´Església de Natzaret.
El Comte de Solterra, que assistia a la reunió, digué
que parlaria amb el General de Brigada Sr. Beotas, per
veure si es podia guardar als baixos del Govern Militar
a la Rambla de Sant Carles.
El dia 2 d´abril hi hagué una altre Junta per avinent
que el Ecònom de Santa Maria del Mar, Mossèn Josep
Cucurull Serra havia estat nombrat nou Director
Espiritual de la Confraria. El Confrare Major acceptà
davant de tots portar la Bandera i encarregà a la Junta
designar qui serien els seus acompanyants. També hi
hagueren canvis en els càrrecs. El nou Secretari fou
Joan Salvat i Bové, el Sots-Secretari fou Carles Babot i
Boixeda, Ignasi Nel·lo Ferraté seguia com a vocal i
entrava a la Junta el Sr. Bernardo de Sampedro Feria.
Finalment s´acordà de llogar el transport tradicional
de l´autocar.
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L´Alcalde de Tarragona obsequià a la Confraria amb motiu del
vint-i-cinquè aniversari una llotja a la Rambla per veure la
Processó del Sant Enterrament.
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Opuscle de 1965. Portada obra de l´artista M. Ballester. Imprés
als tallers Altés, mesurava 21´5 x 16 cm. Tenia les 4 pàgines de
la coberta més 64 pàgines interiors i 8 destinades als
col·laboradors. Era una edició extraordinària per commemorar
els 25 anys d´assistència a la Setmana Santa de Tarragona.
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El Diari de Tarragona del 16 d´abril portà un extens reportatge
commemoratiu de l´efemèride.
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Divendres Sant, dia 16 d´abril .En la imatge de sobre es pot
veure la transformació de casa Rossell per la que no es pogué
guardar el Pas. A sota, els membres de la Junta, Josep Maria
Amorós (arrenglador), Joaquim de Muller(Banderer) i l´artista
i confrare Jocund Bonet.
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Processó del Sant Enterrament. A la dreta, d´arrenglador
Joaquim Antoni Rossell.

Banderer el Confrare Major, Sr. Salvador de Samà i Coll,
Marqués de Mariano i de Vilanova i la Geltrú. Acompanyat per
el Tresorer Lluís Bonet i Punsoda i el confrare Ramón Malet de
Travy. Darrera El President Xavier de Muller, Rector de Sant
Joan Mossèn Josep Ollé i membres de la Junta. Tancava la
Banda del Regiment Jaén 25 de Barcelona.
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Amb el canvi de Director Espiritual per la mort de Mossèn
Llombart, es renovà també altres càrrecs de la Junta que foren
referendats per el Prevere Josep Cucurull i Serra. Dues altes
que cal esmentar, la primera i com Secretari el Cronista oficial
de la ciutat de Tarragona, Joan Salvat i Bové, i la segona com
vocal el Sr. Bernardo Sanpedro Feria.

L´opuscle de l´any portà dues novetats, la relació de
Banderers es feu mitjançant una enquesta entre els
que ho havien estat anteriorment. També hi constà
una relació o índex bibliogràfic amb el nom dels
escriptors des de 1946. Fins el 1965 s´editaren 20
opuscles de Setmana Santa. Des de 1948 tots els
opuscles foren editats per Lluís Bonet i Punsoda, això
volia dir, aconseguir originals, escollir il·lustracions,
encerregar la impressió, revisar les proves, etc.
Al final d´any hi havien inscrits 688 confrares.
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ANY 1966

La primera Junta de l´any per tractar de temes de la
propera Setmana Santa fou el 9 de març. S´acordà
editar l´opuscle i contractar la Banda de Música, i
també fer gestions davant de l´Ajuntament de
Tarragona per obtenir una ajuda anyalment. A
proposta del Dr. Nadal s´acordà per unanimitat
concedir la insígnia d´or al Sr. Lluís Bonet per els seus
innombrables mèrits.
Aquesta insígnia li fou entregada en la reunió del dia
6 de juny.
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Opuscle de 1966. Portada amb xilografies de Ricard Vives i
Sabaté. Imprés per tallers Altés, mesurava 21´5 cm x 16 cm.
A part de les quatre pàgines de la coberta hi havia seixanta
d´interiors de les que 14 eren destinades als col·laboradors.
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Divendres Sant dia 8 d´abril. Amb motiu de ser Banderer el
Secretari de la Diputació de Barcelona vingueren una secció
dels Mossos d´Esquadra. La fotografia fou presa a la Plaça del
Rei, moments abans de sortir el Retorn del Calvari.
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La Junta acompanyada per el Rector de la Parròquia de Sant
Joan de Tarragona, Mossèn Josep Ollé, fou presidida per el
Comte de Solterra i el Dr. Lluís Nadal, acompanyats per els Srs.
Lluís Bonet, Joan Salvat, Josep Maria Amorós i Carles Babot.
Tancava la Banda del Regiment Jaén 25.
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Relleu de capatàs per jubilació del Sr. Maideu.
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Era el Banderer el Sr. Lluís Sentís Anfruns, Secretari de la
Diputació de Barcelona. L´acompanyaven el confrare Joaquim
Antoni Rossell Sardà i el Sr. Jaume Sentís Anfruns. Li donaven
escorta dos uixers i el seguia una secció de Mossos d´Esquadra
vestits de gran gala.
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Article aparegut al Diari de Tarragona el dia 10 d´abril. Fou
escrit per l´insigne periodista i confrare Lluís Mezquida.

Al final d´any hi havia inscrits 686 confrares.

410

ANY 1967

No hi hagueren reunions abans de la Setmana Santa,
però els responsables de l´edició de l´opuscle, de
contractar la Banda i buscar el Banderer ja havien fet
la seva feina.
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Per aquell any no s´omplien els autocars, doncs molts dels
assistents tenien ja cotxe particular. Aquesta seria la darrera
circular que s´enviaria. Després es feria constar a l´opuscle.
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Opuscle de 1967. Coberta original de Pere Batalla Xatruch. La
impremta seguia sent casa Altés. Mesurava 21´5 cm x 16 cm.
Constava de les quatre pàgines de la coberta més 68 interiors
de les que 10 eren destinades als col·laboradors.
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Divendres Sant, dia 24 de març.
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Portava la Bandera a la Recollida el membre de la Junta Ignasi
Nel·lo Ferraté acompanyat pels seus nets Xavier i Ricard.

Processó del Sant Enterrament.
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El Pas del Retorn del Calvari vist des d´un balcó.
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El Banderer fou el confrare Sr. Lluís Carulla i Canals,
acompanyat per el Sr. Josep Rull Huch i el Sr. Joan Calbet
Fonoll.

La Junta fou presidida per el Dr. lluís Nadal i el Prevere Joan
Gebellí. També hi foren els Srs. Lluís Bonet, Josep Amorós, Lluís
Salvat, Joaquim Antoni Rossell i Joaquim de Muller. Darrera la
Banda de Música del Regiment Jaén 25.
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Amb motiu de ser nombrat President de la Diputació el confrare
Josep Maria de Muller i d´Abadal, la Junta Directiva acordà el
dia 10 d´octubre fer la visita protocol·lària i oferir-li la Bandera
per ser portada la propera Setmana Santa.
El Sr. Josep Maria de Muller acceptà l´oferiment i agraí a la
Junta aquella distinció. Acabada la visita regalà a la Confraria
una reproducció del Sant Jordi que hi havia al Pati dels
Tarongers de la Diputació.
D´esquerra a dreta: Ignasi Nel·lo, Josep Maria Amorós, Comte
de Solterra, Lluís Nadal, Mossèn Josep Cucurull, Josep Maria de
Muller, Xavier de Muller, Joan Salvat, Lluís Bonet, Marià Veciana
i Bernardo de Sanpedro.

Duran el mes de novembre l´artesà Salvador Iglesias
de Tarragona presentà un pressupost per daurà tota la
peanya i els canelobres del Pas.
Al final d´any hi havia inscrits 704 confrares.
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ANY 1968

La primera reunió de la Junta fou el dia 11 de març.
Reunida en el despatx del Sots-President Dr. Nadal,
s´acordà que tan les imatges de Sant Magí com de
Sant Jordi es col·loquessin en dit despatx, doncs allà
es celebraven les juntes. S´acordà s´edités el
tradicional opuscle i que el Sots-President i el Tresorer
s´encarreguessin de contactar amb el Banderer per
organitzar tot el cerimonial.

Autorització pertinent per la Banda de Música.
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L´opuscle de 1968 reproduïa una fotografia de Joan Odena
Virgili. Estava imprès per casa Altés i mesurava 16cm x 21´5
cm. Normalment totes les cobertes era més grans que les
pàgines interiors. Aquest opuscle constava de 56 pàgines de
text de les que 9 estaven destinades als col·laboradors.
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Divendres Sant dia 12 d´abril. Processó del Sant Enterrament.
Segons
diuen
les
cròniques
amb
molta
assistència
d´espectadors.
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El Banderer fou el confrare Sr. Josep Maria de Muller i d´Abadal,
President de la Diputació de Barcelona. L´acompanyaven el Sr.
Ignacio Navarro y Octavio de Toledo i el Sr. Robert Vendrell
Duran. Darrera i acompanyats per el Tresorer Lluís Bonet, hi
havia el Cap de Cerimonial Josep Maria Roma amb el capità
Demetrio Albert.
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La Junta directiva fou presidida per el Sots-President Lluís
Nadal acompanyat del Rector de Sant Joan, Mossèn Joan Ollé i
els membres de la junta, d´esquerra a Dreta: Carles Babot,
Josep maria Amorós, Joan Salvat, Joaquim Antoni Rossell i
Bernardo de Sanpedro.

Després de de la Junta desfilava una secció de Mossos
d´Esquadra vestits de gran gala.
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La Banda de música dels Regiment d´Infanteria Jaén 25 del
Quartell del Bruch de Barcelona tancava la comitiva. Per
diferents motius fou el darrer any que ens acompanyà. Des de
la primera vegada 1944 fins aquell 1968, serien vint-i-quatre
anys d’excel·lent música interpretada per professionals
militars.

Començaven uns anys d´incertesa, doncs la resposta
ciutadana a les processons era qüestionada. També
des de alguns sectors eclesiàstics no foren ben vistes
les manifestacions populars dels laics. Tinguem com
referència, entre d´altres, la prohibició del Bisbe de
Girona, Dr. Jubany, que no deixà sortir als penitents
que anaven a la processó amb creus i cadenes.
Estaven inscrits a la confraria a final d´any 712
confrares.
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ANY 1969

Es començà l´any preparant la Setmana Santa
mitjançant dues reunions els dies 22 de gener i 14 de
febrer. La veritat fou que a part de l´edició de
l´opuscle no es prengué cap acord important, llevat de
que el Confrare Major s´encarregués de buscar el
Banderer d´aquell any.

Aquest seria el darrer pressupost per l´actuació de la Banda de
Música del Regiment d´Infanteria Jaén 25. No vol dir que fos
la darrera participació doncs per raons climatològiques,
malgrat es varen traslladar no pogueren actuar.
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Opuscle de 1969. Coberta original de Mariano Rubio Martínez.
Fou imprès als tallers Altés. Mesurava 15´5 cm x 21´5 cm. Els
mil·límetres variaven segons la coberta, però l´interior era
sempre igual. Constava de 64 pàgines de les que 13 eren
destinades als col·laboradors.
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Divendres Sant dia 4 d´abril.
Tot estava preparat per
participar a la Recollida i a la
Processó del Sant Enterrament, però les pluges que
anaven caient duran el dia
feien presagiar el pitjor. La
Recollida no es va poder fer.
Tothom esperava que hi
hagués un canvi. La Banda de
Música va arribar puntual, el
Banderer, Sr. Félix Gallardo
Carrera, Regidor de l´Ajuntament de Barcelona també.
Finalment, després d´una llarga reunió dels responsables de les
Entitats participants, es decidí suspendre la Processó del Sant
Enterrament. Per la nostra Confraria fou la primera vegada des
de 1941 que passava una cosa similar. Per Tarragona no es
suspenia per raó del temps des de 1928.
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Diari de Tarragona del dia 4 d´abril de 1969.
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Diari de Tarragona.
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El dia 14 de desembre es beneí el nou altar a Santa Maria del
Mar. Després de dos anys en obres es recuperava el gòtic de la
Basílica. L´altar on hi havia les nostres imatges desaparegué,
però es van respectar les dues imatges de Sant Magí i Santa
Tecla, la capella que era del Sagrat Cor fou des de llavors la
Capella de Sant Magí de la Confraria del mateix nom.

Al final d´any hi havia inscrits 715 confrares.
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PART IV
ANY 1970

La dècada dels setanta començava amb la nostàlgia
del Divendres Sant que per culpa de la pluja no es
pogué treure el Pas l´any anterior.
L´activitat de la Junta fou encaminada a preparar la
d´aquell any 1970, primer aprovant l´edició de
l´opuscle i la contractació de la Banda de Música. Aquí
sí què hi haurien canvis. La Banda que sempre ens
havia acompanyat del Regiment Jaén 25 ja no ho
podria fer més. Per motius d´organització s´havia
decidit des de la Comandància Militar que els músics
ferien vacances per Setmana Santa. Això provocà un
problema per la Junta que en el seva primera reunió
del dia 28 de gener es proposà trobar-hi solució.
A la següent reunió, el 26 de febrer, es pogué anunciar
als presents que s´havia trobat una Banda,
concretament la del Regiment d´Infanteria Badajoz
26 del Quartell de Tarragona. S´acordà que el
secretari contactés amb el Capità per organitzar tots
els detalls de la seva actuació. També s´envià una
carta d’agraïment al Coronel del Regiment per la
cessió de la Banda.
Finalment també s´acordà
d´enviar una carta al Capità General de Catalunya, Sr.
Alfonso Perez-Viñeta agraint les facilitats donades per
contactar amb el Regiment de Tarragona. Naturalment
era una bona notícia per la tresoreria de la Confraria,
doncs no solament hi havia un estalvi en el transport
si no també en la manutenció.
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L´opuscle de l´any 1970 fou il·lustrat per Gonzalo Lindin, fou
imprès als tallers Altés, i mesurava 21´5 cm x 16 cm. Constava
de la coberta més 62 pàgines interiors de les que 13 eren
destinades als col·laboradors.
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Primera fotografia en color conservada als arxius de la
Confraria. Observem que ja a l´any 1970 la recollida es feia des
del mig de la Rambla.
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Recollida de Divendres Sant dia 27 de març
Portava la Bandera el confrare Joaquim A. Rossell Carol.

La Plaça del Rei a l´any 1970.
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Processó del Sant Enterrament, el Penó obrint la presència de
la Confraria de Sant Magí de Barcelona.

El Retorn del Calvari a la pujada de l´Ensenyança.
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El Banderer Sr. Joan Ros Picañol, President-Regidor Delegat del
Districte IV de Barcelona. L’acompanyaven els Srs. Antonio del
Cerro Barris i Juan del Cerro Barris. Darrera, li donava escorta
el Cap d’uixers i quatre membres de la Guàrdia Urbana vestís
de gran gala pertanyents a l´Ajuntament de Barcelona.
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La Junta de Govern presidida per el Confrare Major acompanyat
de Mossèn Joan Gebellí i els membres de la directiva.

La Banda de Música del Regiment d´Infanteria Badajoz 26 del
Quartell de Tarragona que acompanyava la Confraria per
primera vegada el Divendres Sant de 1970.
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Al final d´any hi havien inscrits 710 confrares.
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ANY 1971

Les reunions del mes de gener i de març foren per
preparar la Setmana Santa; s´acordà l´edició de
l´opuscle, la contractació de la Banda i s´encarregà al
Confrare Major buscar el Banderer.
Arribà a Tarragona el nou Arquebisbe, Josep Pont i
Gol, qui envià una salutació als confrares.
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Opuscle de 1971. Coberta original de Maria Dolors Mezquida.
Fou imprès a la casa Altés. Constava de 64 pàgines interiors de
les que 14 eren destinades als col·laboradors. Mesurava igual
que els anteriors anys, 21´5 cm x 16 cm.
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Nota apareguda al Diari de Tarragona el Divendres Sant.
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Divendres Sant dia 9 d´abril. Després de la Recollida el Pas
esperava a la Plaça del Rei que comencés la Processó,
normalment la sortida era sobre dos quarts de deu.
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El Banderer fou el Sr. Ramón Malet de Travy acompanyat per el
Sr. José Luis de Dalmases Olabarria i el Sr. Josep Maria de Sicart
Girona. Els membres de la Junta que els escortaven eren Josep
Maria Amorós i Joaquim de Muller.

La Banda del Regiment Badajoz 26 de Tarragona tancava la
comitiva.
449

Fotografia apareguda el Diumenge de Pasqua de Resurrecció al
Diari de Tarragona. Es tractava del Pas entrant a la Plaça del
Rei, però curiosament el redactor s´equivocà i feia referència
al Pas de la Congregació del Descendiment de la Creu...

A final de 1971 hi havia inscrits 705 confrares.
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ANY 1972

Fins el dia 9 de febrer no es reuní la Junta per preparar
la Setmana Santa. S´acordà editar l´opuscle,
contractar per escrit i per una durada determinada la
Banda de Música i buscar un Banderer per el proper
Divendres Sant.
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Opuscle de l´any 1972. Coberta il·lustrada amb un gravat dels
segle XVIII. Fou imprès par la casa Altés i a més de la coberta
tenia 60 pàgines interiors de les que 15 estaven destinades als
col·laboradors. Seguia conservant les mateixes mesures que els
anteriors.
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Divendres Sant dia 31 de març. Dos aspectes de la Recollida,
esperant la Reverència i pujant per la Baixada de Peixateria.
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La Processó del Sant
Enterrament començà
a les set i mitja del
vespre.
El Banderer fou el Sr.
Joan Llansó de Vinyals
Delegat del Ministeri
d´Obres Publiques de
Barcelona.
Fou acompanyat pels
seus fills Joaquim i
Joan Llansó Nores.
Li donaven escorta els
confrares Carles Babot
i Joaquim de Muller.
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La Junta Presidida per el Confrare Major acompanyat de Mossèn
Joan Gebellí, i a la seva dreta el Sr. Lluís Bonet i el Sr. Ignasi
Nel·lo i a l´esquerra el Sr. Josep Maria Amorós i el Sr. Joaquim
Antoni Rossell.

La Banda de Música del Regiment Badajoz 26 de Tarragona amb
el seu Capità Luis Beviá Amat.
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No hi hagueren més reunions després de la Setmana
Santa.
A final de 1972 hi havia inscrits 678 confrares.
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ANY 1973

Començava un any tràgic per la Setmana Santa de Tarragona,
doncs el foc destruiria un Pas emblemàtic que va veure lla llum
el mateix any que el Retorn, El Crist de Jesús de la Passió
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Opuscle de 1973. Coberta obra de Maria Àurea Català Roca.
Imprès als tallers Altés, constava de 64 pàgines interiors de les
que 8 foren destinades als col·laboradors. Les mides seguien la
pauta dels anys anteriors.
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Des de 1942 el Penó i la Bandera sortien de casa Rossell on es
preparaven els confrares per pujar el Pas fins la Plaça del Rei
després de que els Armats fessin la Reverència.
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Divendres Sant dia 20 d´abril. Portava la Bandera a la Processó
del Sant Enterrament, el Sr. Luis Augusto de Viñamata
Emmanuelli, Conde de Alba de Liste. Fou acompanyat per el Sr.
Jaume Bofill Grasset i el Sr. Albert Grau de Grau. Presidí la Junta
el Confrare Major acompanyat per Mossèn Joan Gebellí.
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Dins del mes d´agost es produí un incendi fortuït al
magatzem on es guardava el Pas de la Germandat de
Jesús de la Passió obra de l´escultor Felipe Coscolla.
Aquesta
Germandat
havia
iniciat la seva participació a la
Setmana Santa de Tarragona el
mateix any que la Confraria, es
a dir, el 1941.
Des d´aquell fet moltes entitats
de la Setmana santa decidiren
subscriure
una
pòlissa
d’assegurances
cobrint
tal
esdeveniment.
Això seria el primer que es feria
l´any següent.

L´Ajuntament de Tarragona concedí al Tresorer Sr. Lluís Bonet
el Diploma de Serveis Distingits. (segon per la dreta)

A final d´any hi havia inscrits 673 confrares.
463

ANY 1974

La primera reunió de Junta fou convocada per el
President Sr. Xavier de Muller. El motiu era anunciar
als membres de la directiva la seva intenció de deixar
el càrrec per raó de l´edat. La Junta, malgrat el disgust
de tots, entengué les paraules del Sr. Muller i li
proposà que seguís com President Honorari, essent
acceptat per el Marqués de Muller. Seguidament es
posà sobre la taula el nom del futur President, i per
unanimitat fou proposat el Sr. Josep Maria de Muller i
d´Abadal, càrrec que seria aprovat per el Director
Espiritual. Constà en l´Acta l´agraïment perpetuo de
tota la Confraria al Sr. Xavier de Muller qui des del
principi fins el dia de la reunió havia estat al servei de
l´Entitat.
A la reunió es comunicà que s´havia subscrit una
pòlissa d’assegurances, amb Catalana d´Occident, per
un milió de pessetes cobrint un possible incendi del
Retorn del Calvari. També s´havia organitzat el servei
d´ autocar.
Finalment, el vocal Sr. Josep Maria Amorós proposà
que s´atorgués la medalla d´or de la Confraria a la
Sra. Montserrat de Torres, Vídua de Canals, per les
seves continuades atencions vers els Banderers que,
any darrera any, eren obsequiats el Divendres Sant a
la seva casa senyorial de Tarragona. La qual cosa fou
acceptada per tots els presents.
El dia 28 de febrer es donà compte de què el confrare
Jocund Bonet tenia enllestides la insígnia d´or i una
placa d´argent per entregar al Marqués de Muller.
També s´acordà què la imatge barroca de Sant Magí
fos custodiada per el President de la Confraria.
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El dia 21 de març tingué lloc a casa del Marqués de
Muller, el traspàs de càrrec. El Confrare Major i la
Junta Directiva presents a l´acte, feren entrega al Sr.
Xavier de Muller d´una placa d´argent com
reconeixement a la seva dedicació.
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Opuscle de 1974. Coberta de Saturnino Garcia Anguera,
reproducció de la publicada el 1962. Constava de 56 pàgines
interiors de les que 11 estaven destinades als col·laboradors.
La impremta era tallers Altés i les mides les habituals de 21´5
cm x 16 cm.
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Divendres Sant dia 12 d´abril. El confrare Jordi Rossell abans
de la Recollida.
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Processó del Sant Enterrament. El Banderer Sr. Joan Trias
Bertran, acompanyat per el Sr. Fidel Dasca de Moragues i el Sr.
Josep Maria Sicart Girona. Abans de sortir la Processó el
Banderer i la Junta foren rebudes a casa Canals i obsequiats per
la Sra. de Torres Vídua Canals. El Confrare Major li feu entrega
de la insígnia d´or agraint totes les atencions dispensades des
del principi. La Sra. Montserrat de Torres, molt emocionada,
donà les gràcies amb unes emotives paraules.
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Després de la Junta tancava la comitiva de la Confraria la Banda
de Música del Regiment d´Infanteria Badajoz 26 de Tarragona.
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Acabant l´any hi havia inscrits 647 confrares.
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ANY 1975

El dia 20 de gener es feia la primera reunió de la Junta
al despatx del President Sr. Josep Maria de Muller.
Abans de prendre els acords pertinents, s´agraí al Dr.
Lluís Nadal la seva hospitalitat, doncs des dels primers
anys de la reorganització de la Confraria les reunions
s´havien fet al seu domicili.
Seguidament es prengué l´acord de restaurar el Pas:
canviar les cortines, adquirir 25 tulipes de vidre i
reforçar l´estructura metàl·lica. Finalment s´acordà
editar l´opuscle, llogar l´autocar i contractar la Banda
de Música.
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Opuscle de 1975. Coberta original de Joan Tapiol Barberà.
Imprés per casa Altés, constava de 62 pàgines interiors de les
que 11 eren destinades als col·laboradors. Seguia la pauta dels
anys anteriors.
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Ciri Pasqual ofert per la Confraria el Diumenge de Rams dia 23
de març a la Missa celebrada a la Catedral de Tarragona i
oficiada per l´Arquebisbe Dr. Pont i Gol. El ciri fou portat pel
President acompanyat dels membres de la Junta. La decoració
fou feta per Adolf Iglesias qui reproduí l´escut de la Confraria
junt amb els escuts de l´Agrupació i de Barcelona.
476

Divendres Sant dia 28 de març. El Retorn del Calvari a la
Processó del Sant Enterrament. S´estrenaven les cortines del
Pas, es suprimia una de les voltes de serrell que les envoltava.
Era el nou capatàs el Sr. Fidel Gallego.
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El Banderer fou el Sr. Antonio Aigé Pascual, Governador Civil de
la Província de Tarragona.
Els membres de la Junta Joaquim de Muller i Ignasi Nel·lo els
flanquejaven. Donaven escorta al Sr. Governador dos Policies
Armats.
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La Junta de Govern fou presidida per el President Josep Maria
de Muller acompanyant al Reverend Joan Gebellí i Fuster que
tenia al seu costat esquerra a Joaquim Antoni Rossell i Josep
Maria Amorós. A la dreta del President Lluís Bonet Punsoda.
Tancava la Banda del Regiment d´Infanteria Badajoz 26 que ho
era del Govern Militar de Tarragona.
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Des del nomenament del Nou President no hi hagueren
canvis immediats a la Junta, però no seria definitiu,
doncs la intenció del Sr. Josep Maria de Muller era
renovar alguns càrrecs amb membres més joves, cosa
que es feria l´any següent.

A final de 1975 hi havia inscrits 653 confrares.
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ANY 1976

El dia 19 de gener es reuní la Junta al despatx del
President per a presentar els nous membres que
s´incorporarien i els que per raons d´edat deixarien el
càrrec.
Els confrares que van deixar el càrrec foren: Joan
Salvat i Bové, Carles Babot i Boixeda, Ignasi Nel·lo
Ferraté i Josep Maria Amorós Henríquez. Constà en
Acta l’agraïment de la Confraria per els serveis
prestats, i s´acordà figuressin com a Confrares
d´Honor i poguessin participar en els actes
corporatius formant part de la Presidència.
Seguidament el President nominà la nova Junta:
Sots-President 1: Joaquim Antoni Rossell Sardà
Sots-President 2: Luís de Castellví Bosch-Labrús
Tresorer: Lluís Bonet i Punsoda
Secretari: Joan Rossell Carol
Sots-Secretari: Josep Maria Nicolau Queralt
Vocal Arxiver: Josep Albert Ymbert Bonet
Vocals: Mercedes de Canals de Torres
Bernardo de Sanpedro Feria
Lluís Nel·lo Monné
Fidel Dasca de Moragas
Albert Bonet Llovet
Vocals Delegats s Tarragona:
Joaquim de Muller i d´Abadal
Àngel Vallvé Morera
La nova Junta fou aprovada per el Director Espiritual
Mossèn Josep Cucurull el dia 29 de març a la reunió
celebrada a Santa Maria del Mar.
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El dia 5 de març moria a Paris el Confrare Major Salvador Samà
i Coll. Des de 1941 estava vinculat a la Confraria. Fou el primer
Banderer de la Processó del Sant Enterrament, i el primer
Confrare Major.

També tingueren que lamentar el traspàs d´un dels
confrares pioners, Ferran Voltas Verdes, qui fou el
primer delegat a Tarragona.
Aquell any va tancar el comerç Merceria Bonet de la
Via laietana número 85. A part de ser el punt de reunió
dels confrares, Arxiu i subministrador de vestes i
derivats, des d´aquell lloc el Tresorer Lluís Bonet
dirigia els camins de la Confraria.
Des d´aquell any ja no es contractaria més el servei
d´autocars.
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Opuscle de 1976. Es tornava a reproduir una coberta. Aquell
any seria com la que es va publicar el 1968 obra de Joan Odena
Virgili. La impremta fou Altes. El nombre de pàgines
sensiblement inferior, doncs eren 32 interiors de les que 5
destinades als col·laboradors. No hi hagué ni llista de Confrares
ni de Banderers. No estava enquadernat.
483

484

Divendres Sant, dia 16 d´abril. A la Recollida i participà per
primera vegada una confraressa aspirant que encara no tenia
dos anys d´edat, es tracta de Cristina Rossell Capell.
A la Processó del Sant enterrament i participaren un bon
nombre d´aspirants.
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Processó del Sant Enterrament, Era el Banderer José Maria del
Pozo y de Querol, acompanyat per Jordi Prat Ballester i José
Maria Mata del Pozo. Els membres de la Junta que els
acompanyaven eren Joaquim de Muller i Fidel Dasca.

La Junta directiva d´esquerra a dreta: Bernardo de Sanpedro,
Ignasi Nel·lo, Josep Maria de Muller, Joan Gebellí, Joaquim
Antoni Rossell i Josep Maria Nicolau. Darrera la Banda de
Música del Regiment Badajoz 26 de Tarragona.
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A la reunió de 24 de Novembre s´elegí el nou Confrare
Major, Jaime de Samà i Coll, Comte de Solterra.

A final d´any hi havia inscrits 662 confrares.
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ANY 1977

Aquet any fou crucial per la participació de la dona a
la Setmana Santa de Tarragona. Amb motiu d´haverse incorporat una senyora a la Junta de la Confraria, la
intenció de tots els membres de la Junta fou que
definitivament es permetés la incorporació de les
senyores a les processons de la Setmana Santa
Tarragonina.
Per això la Junta envià dues cartes. La primera al Sr.
Arquebisbe amb data de 24 de març i la segona al Sr.
Prefecte de la Congregació de la Sang amb data 25 de
març. Es volia respectar la Jerarquia Eclesiàstica,
aquesta fou la raó de la diferència de dates. Les dues
cartes foren signades per el President Josep Maria de
Muller.
La primera deia textualment: “ Excmo. y Rvdmo. Dr. D.
José Pont y Gol, Arzobispo de Tarragona. Muy
respectado y querido Sr. Arzobispo. Próxima ya la
celebración de la tradicional Procesión del Viernes
Santo de Tarragona, pláceme trasladar a Vd. una
petición de la Junta de Gobierno de la Ilustre Cofradía
de San Magín Mártir, de Barcelona, acordada en su
reciente última reunión. Es público y notorio que por
primera vez en la historia de nuestra Cofradía ha sido
incorporada a su Junta de Gobierno una Dama. Se
trata de Dª Mercedes de Canals y de Torres esposa del
también miembro de la Directiva Don Fidel Dasca de
Moragas, e hija del que fue, años ha, ilustre Presidente
de la Cofradía, Don José Mª de Canals y de Siscar. Esta
decisión está enteramente en la línea de promoción de
la personalidad social de una mujer en todos los
ámbitos de la vida, incluido el religioso. Coherente con
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este criterio universalmente aceptado, es deseo y
sería motivo de satisfacción para la Junta de Gobierno
y la Cofradía de San Magín, que su vocal Dª Mercedes
de Canals y de Torres pudiera asistir a la Procesión del
Viernes Santo formando parte de la Presidencia con la
Junta Directiva y vistiendo la Vesta reglamentaria de
Cofrade, como los demás miembros. Habida cuenta de
que esto va a constituir una novedad, pues hasta
ahora las Señoras sólo habían participado en nuestra
Procesión como penitentes y con el rostro cubierto con
capuz,
estimamos
indispensable
disponer
del
beneplácito del Prelado de Tarragona, como máxima
autoridad en el campo religioso y sus manifestaciones
públicas. Aguardamos obtener de Vd. la aprobación a
esta iniciativa de la cual damos inmediato
conocimiento a la Congregación secularmente
organizadora de la Procesión, es decir, la Cofradía de
la Purísima Sangre. A la espera de esa benevolente
autorización que filialmente suplicamos, le saluda con
el mayor respeto, consideración y sincero afecto su
incondicional s.s.q.b.s.a.p.”
La Carta la firmava el President Josep Maria de Muller.
L´altre carta amb data de 25 de març, també signada
per el President deia textualment:
“ Muy Iltre. Sr. Prefecto de la Real y Venerable
Congregación de la Purísima Sangre de N.S.
Jesucristo. Muy estimado Prefecto y amigo: En mi
condición de Presidente de la Iltre. Cofradía de San
Magín Mártir, de Barcelona, tengo el honor de dirigir a
Vd las presentes líneas a las que acompaño fotocopia
de la carta remitida al Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo
de esta Metrópoli. Como verá Vd. en esta última se
plantea una cuestión que constituye una novedad en
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la Procesión del Sto. Entierro de Tarragona y que se
deriva de una iniciativa adoptada al constituirse la
nueva Junta de Gobierno de la Cofradía de San Magín.
Es la presencia de una Dama como miembro titular de
dicha Junta y la aspiración que ésta y la Cofradía
tienen, de que a partir de ahora, no se excluya la
posibilidad de que una Señora figure en la presidencia
de la Cofradía que corporativamente asiste a aquella
Procesión, ni tampoco que las de su sexo formen entre
los cofrades que escoltan el Misterio, tocadas con la
Vesta y demás atributos de la entidad. Entiende
nuestra Cofradía que esta novedad se ajusta al signo
de los tiempos, está en armonía con la promoción
general de la mujer y de acuerdo con las nuevas
prácticas de nuestra Madre Iglesia, donde las mujeres
han sido aceptadas a llenar determinadas funciones de
índole más trascendental que la simple asistencia a
una procesión, como es la distribución de laq Sta.
Eucaristía. Según manifiesto al final de la carta que por
fotocopia adjunto, nuestra cofradía ha querido que de
esta iniciativa tenga inmediato conocimiento la
Congregación organizadora de la procesión del Sto.
Entierro, por respeto a su indiscutible jerarquía, por
agradable deber de cortesía y como expresión de
nuestra honda adhesión y afecto. En espera de vernos
atendidos en nuestra aspiración y en la presente
misiva, le saluda muy atenta y cordialmente su afmo.
s.s. y amigo. “
La resposta no es va fer esperar, y el 2 d´abril es va
escriure per part de la Congregació la següent carta
dirigida al President:
“Sr.D. José Mª de Muller y de Abadal. Presidente de la
Cofradía de San Magín Mártir, de Barcelona.
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Distinguido y buen amigo: el pasado dia 31 recibí la
suya del 25 anterior, por la que se pone en
conocimiento de nuestra Congregación, la iniciativa de
que una Señora que forma parte de la Junta de
Gobierno de esa Ilustre Cofradía de San Magín, pueda
figurar en la presidencia de la misma en la Procesión
del Sto. Entierro, y también que las Sras. tocadas con
vesta y atributos de la Cofradía puedan formar entre
los cofrades en el referido acto. Con la mencionada
carta recibí la copia de la que la Cofradía de su
merecida Presidencia dirigió al Excmo. y Rvdo. Sr.
Arzobispo interesando del mismo la aprobación de
dichas iniciativas. De una y otra comunicación estimé
oportuno dar cuenta a nuestra Junta Directiva, en
sesión extraordinaria convocada a tal efecto y
celebrada ayer tarde. Los reunidos examinaron los
documentos, las iniciativas que contienen y las
motivaciones aducidas, tomándose en definitiva el
acuerdo de no considerar procedente ahora que se
introduzcan en la procesión del Sto. Entierro que
nuestra Congregación organiza, las novedades que
entrañan las iniciativas expuestas en la petición que
esa Cofradía ha formulado al Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo y ha puesto en conocimiento de esta
Congregación. Lamento que el criterio unánime de
nuestra real y Venerable Congregación, no permita-al
menos por ahora-acceder a los deseos expuestos por
esa Iltre. Cofradía. Aprovecho esta oportunidad para
reiterarle el testimonio de mi más distinguida
consideración y personal aprecio.”
La resposta negativa estava firmada per el Reverend
Pedro Batlle Huguet, Prefecte de la Congregació.
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Opuscle de 1977. Coberta reproducció de la publicada en
l´opuscle de 1957. Constava de 68 pàgines interiors de les que
12 eren destinades als col·laboradors. Enquadernació amb
grapes. Imprès a casa Altés. Tornava la publicació de la llista
de Confrares i de Banderers. Mides habituals.
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Divendres Sant dia 8 d’abril. La Recollida des de la Rambla fins
a la Plaça del Rei fou molt concorreguda. Portava la Bandera el
Delegat a Tarragona Àngel Vallvé acompanyat del Secretari
Joan Rossell i Sots-Secretari Josep Maria Nicolau.
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Processó del Sant Enterrament. Fou el
Banderer el President Josep Maria de Muller
en representació del Confrare Major, Comte
de Solterra, que no pogué assistir per raó de
malaltia. La Junta fou presidida per el SotsPresident Joaquim Antoni Rossell. Ens
acompanyava Mossèn Joan Gebellí Fuster. Tancava la
participació de la Confraria la Banda del Regiment Badajoz 26
de Tarragona.
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Finalitzava un any que hauria d´entrar als anals de la
història de la Setmana Santa de Tarragona, La
Confraria havia posat la primera pedra perquè les
senyores poguessin entrar a la Processó del Sant
Enterrament. Les opinions més conservadores havien
estat qüestionades per la realitat social del moment.

Estaven inscrits a la Confraria, al final d´any, 632
membres.
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ANY 1978

Calia preparar la Setmana Santa que aquell any cauria
dins del mes de març. La situació econòmica de la
Confraria tenia tensions de tresoreria, doncs a més de
l´encariment de la impremta, s´havia d’afegir
l´encariment de la Banda de Música, amb el greuge de
la manca d´uns ingressos habituals. El principal
problema radicà en la retirada del Banderer escollit qui
digué que no assistiria el Dijous Sant. Aleshores el
Confrare Major s´oferí, però un greu problema de
salut no li va permetre viatjà. Com es pot comprendre
el Banderer dimissionari no va fer el donatiu habitual.
Malgrat tot, es decidí seguir editant l´opuscle, si bé
reduint pàgines i gravats. També es decidí contractar
la Banda de Música. Com no es volia deixar el tema de
la participació de les senyores a la Processó, s´acordà
que el Sr. Joaquim de Muller insistís davant del
Prefecte de la Congregació de la Sang per permetre, al
menys, la participació de la confraressa Mercedes
Canals. A la fi s´obtindria l´autorització verbal per
poder participar-hi.
Per poder pal·liar momentàniament el problema
econòmic, varis membres de la Junta van avançar els
fons necessaris i alguns d´aquells membres ho varen
fer a fons perdut.
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Opuscle de 1978. Coberta original de Dàrius Vilàs Fernández.
Consta de 46 pàgines interiors de les que 11 estaven destinades
als col·laboradors. Les mides eren 21 cm x 15 cm.
Tornava a estar enquadernat i seguia essent imprès per tallers
Altés. Es va suprimir la llista dels Banderers.
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Divendres Sant dia 24 de març. Els joves confrares esperant
l´arribada dels Armats per fer la Reverència al Retorn del
Calvari i recollir el Pas fins la Plaça del Rei.
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El Banderer de la Recollida, Àngel Vallvé acompanyat dels
també confrares Joaquim de Muller i Josep Maria Nicolau pujant
la baixada de Peixateria vers la Plaça del Rei.

Encapçalament de la Confraria a la Processó del Sant Enterrament. A l´esquerra Cristina Rossell, primera nena que hi va
participar a la dita Processó.
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El Banderer Sr. Robert Vendrell Duran, President de la Creu
Roja, Assemblea Provincial de Tarragona, acompanyat per els
confrares Joaquim de Muller i Àngel Vallvé.
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Junta Directiva, per primera vegada a la Confraria i a la
Processó del Sant Enterrament hi participà una senyora, la
confraressa vocal Mercedes de Canals i de Torres, a la seva
dreta Mossèn Joan Gebellí i Lluís Bonet i a la seva esquerra
Bernardo de Sanpedro.

Banda del Regiment Badajoz 26 de Tarragona.

503

Edició de Goigs a llaor de Sant Magí que per primera vegada
relacionaven la confraria amb la Setmana Santa de Tarragona.

A final d´any hi havia inscrits 626 confrares.
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ANY 1979

El 21 de febrer es reuní la Junta per preparar la
Setmana Santa. Es seguia qüestionant l´edició de
l´opuscle degut als elevats costos d´impremta.
Malgrat tot es decidí seguir editant-lo, però rebaixant
els costos. Per fer front immediat als pagaments
pendents, el Confrare Major Comte de Solterra, donà a
fons perdut la quantitat de vint-i-cinc mil pessetes.
També s´acordà contractar la Banda de Música.
El dia 27 de febrer la Congregació de la Puríssima Sang
autoritzà la presència de la dona a la Processó del Sant
Enterrament. Aquesta decisió seria el punt de partida
per revitalitzar la Setmana Santa tarragonina. Gràcies
a la presència de la dona la Setmana Santa fou cosa de
tothom. I la Confraria pensa amb orgull, que hi va
posar la primera pedra per avançar el que després
seria obvi.
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Opuscle de 1979. Imprès per gràfiques Altés, portada original
de l´artista Lluís Maria Saumells, constava de coberta, més 42
pàgines interiors, de les que 10 eren destinades als
col·laboradors. S´edità en paper no estucat. Els exemplars
estaven enquadernats.
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El nostre Tresorer Lluís Bonet i Punsoda, fou l´escollit per
l´Ajuntament de Tarragona per a fer el Pregó de la Setmana
Santa. Un veritable honor per la persona que tant s´ho mereixia
i un orgull per la Confraria.
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Divendres Sant, dia 13 d´abril. La recollida del Pas tingué la
presència d´un confrare històric. A la imatge superior a
l´esquerra, Jocund Bonet.
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Processó del Sant Enterrament, la comitiva de la Confraria
passant per la Rambla Nova de Tarragona.
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El Banderer fou el Sr. Lluís Figa Faura, notari de Barcelona.
La presidència estava formada per el Reverend Joan Gebellí, i
els membres de la Junta Lluís Bonet i Josep Maria Nicolau ( a
l´esquerra) i Joaquin de Muller i Àngel Vallvé ( a la dreta).
La Banda de Música Badajoz 26, tancava per darrera vegada la
comitiva.
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El dia 10 de juliol es reunia la Junta per fer front a les
despeses pendents després de la Setmana Santa.
Quedaven per liquidar tan la impremta com la Banda
de Música.
El dia 16 d´octubre es tornava a reunir. El confrare
Major, Comte de Solterra donà un donatiu de 15.000
pessetes. Seguidament tan el President com 5
membres de la Junta donaren 5.000 pessetes
cadascun a fons perdut. El tresorer Sr. Bonet plantejà
la necessitat de reduir despeses, i la senyora Canals
proposà portar una coral a la propera Setmana Santa.
També s´acordà que els membres de la Junta donessin
idees per la celebració del quart centenari de la
Confraria que es commemoraria el proper any 1980.
El mes de desembre es tingué que lamentar les
pèrdues de dos confrares històrics, el dia 6 de
desembre moria a Barcelona el President d´honor
Xavier de Muller i de Ferrer, Marqués de Muller. Des de
la restauració de la Confraria hi fou present. Recordem
que formava part del Patronat per la construcció del
Pas. Que obtingué un crèdit del Banc d´Espanya per
aquest motiu, i que després fou President de la
Confraria.
El dia 16 de desembre moria a Paris el Confrare Major,
Jaime de Samà i Coll, Comte de Solterra, qui sempre
havia col·laborat amb la Confraria, moltes vegades
representant al seu germà Salvador, Marqués de
Mariano, i després ocupant el càrrec vacant. Dues
pèrdues de dos grans confrares.
En finalitzar l´any hi havia inscrits 617 confrares.
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PART V
ANY 1980

Començava la quarta dècada de la participació a la
Setmana Santa de Tarragona.
També, duran aquest any es celebraria el quart
centenari de la fundació de la Confraria.
El dia 18 de febrer es reuní la Junta per preparar les
Misses en sufragi dels confrares traspassats l´any
anterior. També el Tresorer comunicà als presents que
s´havien pagat les deutes.
El dia 26 de febrer es tornà a reunir la Junta, com
sempre, al despatx del President i s´acordà seguir
editant l´opuscle, i després de la carta rebuda
provinent del Capità de la Banda de Música, Badajoz
26 de Tarragona, en la que lamentaven no poder
acompanyar-nos més el Divendres Sant, doncs
aprofitaven la Setmana Santa per donar vacacions als
músics, s´acordà fer gestions per buscar una Coral,
que de ben segur, seria més econòmica que la Banda
de Música. També acordaren que amb motiu de
celebrar el quart centenari de la fundació de la
Confraria, fos el Sr. Lluís Bonet i Punsoda el Banderer
de la Processó del Sant Enterrament, com homenatge
i agraïment per tot el que havia fet i feia per la
Confraria.
Per commemorar el quart centenari, s´acordà editar
un opuscle extraordinari dedicat a la història de la
Confraria, editar una medalla commemorativa,
celebrar dues Misses a Barcelona i Tarragona, i altres
actes que s´aprovarien més endavant.
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Opuscle de 1980. Coberta original del confrare Francesc Garcia
Estragués. Imprès per Altés S.L. Constava de Coberta i 48
pàgines interiors de les que 8 eren destinades als
col·laboradors. No estava enquadernat i el paper era normal.
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Divendres Sant, dia 4 d´abril. Imatge de la Recollida, aquell any
fou el primer que el Retorn del Calvari no portà acompanyament
musical. A la imatge podem veure d´esquerra a dreta: Josep
Maria Nicolau, Cristina Rossell, Jordi Rossell, Joan Rossell i
Joaquim Rossell. Darrera porta la Bandera Àngel Vallvé
acompanyat per el secretari Joan Rossell i el confrare Hans
Falandt.
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Processó del Sant Enterrament. La Confraria passant per la
Rambla Nova.
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Banderer Lluís Bonet Punsoda acompanyat per Joan Vidal
Segura i Lluís Badia Duran. Mossèn Joan Gebellí a la Presidència
de la Junta. No hi hagué per primera vegada acompanyament
musical.
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Opuscle extraordinari editat el mes de novembre amb
motiu del quart centenari de la Confraria. A la coberta es
reproduïa la imatge de Sant Magí, en rajoles del segle
XVIII, que es trobava a la Casa Pairal de la família Llopis,
tarragonins residents a Sitges. Fou imprès a Altés S.L. i
constava de la coberta més 68 pàgines interiors de les que
8 eren destinades als col·laboradors. Enquadernat i editat
amb paper estucat.
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Pel seu valor testimonial s´ha reproduït l´article que
aparegué a l´opuscle del quart centenari. Lluís Bonet
ens explica els fets que van portar a la participació de
l´antiga Confraria de Sant Magí a la Setmana Santa de
Tarragona.
El tercer diumenge de setembre La Confraria oferí al
Dr. Batlle, responsable del Santuari de la Brufaganya
un Ex-vot commemoratiu del quart centenari.

El 30 de novembre, després de visitar l´obra de Jujol,
per la tarda es celebrà una Missa a la Capella del Portal
del Carro. La Confraria volgué deixar testimoni del
quart centenari oferint a Sant Magí un Ex-Vot obra del
confrare Adolf Iglesias. La Missa fou oficiada per
l´Arquebisbe de Tarragona i concelebrada amb el
Director Espiritual Josep Cucurull i el Canonge Pere
Batlle administrador de la Capella de Sant Magí.
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Oli original de l´artista Adolf Iglesias que representa a Sant
Magí protegint la ciutat de Barcelona amb els seus monuments
emblemàtics.

En el capítol de defuncions cal esmentar el traspàs del
qui fou sots-President Lluís Nadal Delhom, duran 25
anys a la seva farmàcia de la Rambla de Canaletes
tingueren lloc les reunions de Junta.
També ens deixà el mes de desembre el vocal Bernat
de SanPedro Feria qui va entrar a la Junta l´any 1965
assistint sempre als actes de la Confraria.
Posteriorment traspassà qui fou membre de la Junta
des de l´any 1946, Ignasi Nel·lo Ferraté, tenia el
número 2 de confrares i era Confrare d´Honor. Sempre
estava al servei de la Confraria.
En acabar l´any hi havia inscrits 601 confrares.
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ANY 1981

El dia 15 de febrer moria, a la seva residència de
Llavaneras, el President de la Confraria Josep Maria de
Muller i d´Abadal. Aquest fou el panegíric que li dedicà
la Junta de Govern:
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El dia 18 de febrer es reunia d´urgència la Junta al
despatx del sots-President Joaquim Antoni Rossell
Sardà. S´havia de organitzar el funcionament de la
Confraria. Es decidí que el Sr. Joaquim A. Rossell fos el
President accidental fins l´elecció del nou confrare
que ocupés aquest càrrec.
També es decidí que s´edités un opuscle més reduït
amb motiu de la Setmana Santa, doncs l´any anterior
se n´havien editat dos. El vocal Sr. Vallvé s´encarregà
de buscar una coral que ens acompanyés el Divendres
Sant.
Constà en ACTA en condol per la mort del President, i
s´acordà enviar una carta de pesem a la seva família.
El dia 23 de març, es tornà a reunir la Junta per el
nomenament de nous càrrecs:
Fou elegit President per unanimitat el confrare
Joaquim Antoni Rossell Sardà. Ell proposà que fos el
nou Confrare Major el vocal Joaquim de Muller i
d´Abadal. També ocupà el càrrec de sots-President el
confrare Carles Babot Boixeda. I es nomenaren dos
vocals nous, el confrare Rafael de Muller i d´Abadal i
el confrare Josep Maria Jujol i Gibert.
Amb aquesta remodelació la nova Junta fou acceptada
per el Director Espiritual Mossèn Josep Cucurull i
Serra, Rector de la Basílica de Santa Maria del Mar, qui
per primer vegada confirmà als assistents que
participaria a la Processó del Sant Enterrament, la qual
cosa no havia pogut fer-la des del seu nomenament
l´any 1964.
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Opuscle de 1981. Portada original de Lluís Maria Saumells.
Constava de Coberta més 8 pàgines interiors. Sols la contracoberta era destinada a un col·laborador. No tenia ni llista de
confrares ni de banderers, tan sols la memòria de 1980,
panegíric del traspassat President i llista de confrares difunts.
Imprès per Altes Sl. sense enquadernar i paper estucat.
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El tradicional Via-Crucis del cinquè diumenge de Passió, es
celebrà aquell any a Montserrat, com un acte de cloenda del
quart centenari. El Pare Abat rebé als assistents i entregà la
medalla commemorativa del centenari del Patronatge de la
Verge, i el Confrare Major li entregà la medalla del quart
centenari. Seguidament es resà el Via-Crucis dirigit per el
Director Espiritual de la Confraria.
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Divendres Sant dia 17 d´abril. A la Processó del Sant
Enterrament hi assistiren onze confrares aspirants. Fou la
vegada que més petits encapçalaren la comitiva. Feia
d´arrenglador dels petits el confrare Patxi de Beascoa i Vilet.
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El Retorn del Calvari passant per la Rambla Nova. Seguia sent
capatàs el Sr. Fidel Gallego.
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El Banderer fou el Sr. Felio A. Vilarrubias, acompanyat per els
cordonistes Sr. Carles Smith Nogués i Sr. Felio Vilarrubias
Guillamet. Presidí la Junta el Director Espiritual i el confrare
Major. No hi hagué acompanyament musical, doncs no havien
tingut èxit les gestions del Sr. Vallvé per trobar una coral.
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El dia 10 de juny, es reuní la Junta per valorar la
passada Setmana Santa. Dels temes més importants
en destaquem dos.
El primer, el secretari comunicà als assistents que
tenia emparaulada la Coral del Serrallo de Tarragona
per la propera Setmana Santa. Tothom hi estigué
d´acord.
El segon, El tresorer Sr. Lluís Bonet digué als membres
de la Junta que ell seria el depositari de les dues
medalles rebudes per la Confraria, la de l´Ajuntament
de Tarragona, en categoria de plata, entregada l´any
1962 i la recent rebuda del Pare Abat de Montserrat,
Cassià Just, commemorativa del centenari del
patronatge de la Mare de Déu de Montserrat a
Catalunya.
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ANY 1982

Començà l´any amb una reunió de Junta el dia 25 de
gener, que tingué lloc en el despatx del President.
Dins dels temes tractats cal destacar la confirmació de
la Coral El Serrallo per el proper Divendres Sant. El
preu de la seva actuació es tancà amb 25.000
pessetes. S´acordà comunicar al Sr. Vallvé que no
seguís amb les gestions de trobar una Coral.
Finalment el President comunicà que encara no es
tenia confirmació del banderer proposat.

Cartell de l´Agrupació D´Associacions que per primera vegada
reproduïa una imatge del Retorn del Calvari.
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Salutació del nou President Joaquim Antoni Rossell Sardà qui
entrà a formar part de la Junta l´any 1942. Aquest escrit i el del
Confrare Major aparegueren a l´opuscle de 1982, un any
després del seus nomenaments.
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Salutació del Confrare Major, Joaquim de Muller i d´Abadal. La
Confraria no tenia cobert aquest càrrec des de 1979.
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(Dibuix de Jordi Amenós)
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Opuscle de l´any 1982, la coberta era original del confrare Pere
Batalla Xatruch. Fou imprès per Altés S.L. No estava
enquadernat, però el paper sí que era estucat. Tenia a més de
la coberta 52 pàgines de les que 10 eren destinades als
col·laboradors.
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Edició dels Goigs a la Verge del Retorn del Calvari, amb lletra
de l´autor d´aquest llibre, il·lustració de Lluís Maria Saumells
i música d´Enric Prats Martí.
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Divendres Sant dia 9 d´abril. Portava la Bandera el vocal Àngel
Vallvé acompanyat per els confrares Patxi de Beascoa i Jordi
Rossell. Els més joves encapçalaven la representació de la
Confraria tot esperant la salutació dels Armats.
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Processó del Sant Enterrament, molta participació dels
aspirants, que un any més obrien el seguici de la Confraria.
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El Banderer de 1982 fou el confrare Josep Ixart Ventosa,
acompanyat per el Sr. Albert Rivillo Solé i el Sr. Jaume Ixart
Neira. Donaven la llum els confrares i membres de la Junta
Àngel Vallvé i Josep Maria Nicolau. El capatàs del Pas era el Sr.
Fidel Gallego.
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La Presidència estava formada per el Director Espiritual Josep
Cucurull, a l´esquerra, el Confrare Major Joaquim de Muller, el
Tresorer Lluís Bonet i el Secretari Joan Rossell, a la dreta, el
President Joaquim Antoni Rossell, el Sots-President Carles
Babot i el Vocal Fidel Dasca.
Tancava la comitiva la Coral El Serrallo de Tarragona després
d´assistir dos anys sense acompanyament musical.
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Acabada la Processó, la Junta complimentà al Sr.
Arquebisbe de Tarragona, Josep Pont i Gol,
precisament aquell dia complia el seu setanta-cinquè
aniversari.
No hi hagueren més reunions de la Junta Directiva. El
nombre de confrares inscrits a final d´any fou 598.
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ANY 1983

El dia 3 de febrer es reuní la Junta per a preparar la
propera Setmana Santa.
Fou un acord unànime que les reunions preparatòries
per organitzar tot el que comportava l´assistència a
Tarragona per els dies Sants, tinguessin lloc en el mes
de novembre, doncs per exemple aquell any el
Divendres Sant seria el dia 1 d´abril.
També es decidí seguir editant l´opuscle. El secretari
comunicà als assistents que havia rebut una carta de
la Coral del Serrallo dient que no podrien acompanyar
més a la Confraria doncs les dues confraries del
Serrallo havien demanat la seva assistència. Es decidí
que el vocal Àngel Vallvé fes les gestions oportunes
per trobar-ne una altre.
Finalment el tresorer Sr. lluís Bonet demanà a la Junta
que es tornés a organitzar el viatge en autocar el
proper Divendres Sant. La Junta decidí que si es
cobrien les places no hi hauria inconvenient, però en
cas contrari la despesa per la Confraria no permetia
contractar el servei demanat per el Sr. Bonet.
Malgrat els intents de trobar una coral no hi hagué sort
doncs les contactades estaven compromeses i no
pogueren assistir.
Un any més haguérem
acompanyament musical.

de

participar

sense
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Opuscle de l´any 1983. Coberta original d´Alfred Figueras. Fou
editat per Altés Sl. Les mides eren igual que els darrers anys.
Tenia la coberta(4 pàgines) i 44 d´interiors de les que 7 eren
destinades als col·laboradors. Tenia la memòria i llistat de
confrares. No estava enquadernat i el paper era estucat.
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Divendres Sant dia 1 d´abril. Recollida del Retorn del Calvari.

Plaça del Rei, el Retorn del Calvari es posava enfront de la Casa
de Pepita Ruiz, en els baixos es repartia la cera, atxes i
brandons, les primeres als adults i les altres als més petits.
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Aquell any el nombre d´aspirants fou superior als millors anys.
Fins a tres fileres de petits confrares obrien la comitiva.
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La Bandera fou portada per el confrare i membre de la Junta
Fidel Dasca de Moragues. L´acompanyaven Joan Dasca de
Moragues i el seu fill i confrare Alberto Dasca de Moixó.
Donaven la llum, a l´esquerra Àngel Vallvé i a la dreta Josep
Maria Nicolau, ambdós membres de la Junta.

La Junta estava formada, d´esquerra a dreta: Joan Rossell,
Mercedes Canals, Joaquim de Muller, Mossèn Josep Cucurull,
Carles Babot, Luis de Castellví i Rafael de Muller.
Amb la Junta es tancava la representació de la Confraria a la
Processó del Sant Enterrament.
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Complint l´acord de la darrera Junta es convocà una
reunió el dia 21 de novembre, entre els principals
temes destaquem la confirmació del proper banderer
President de l´Associació Catalana de la Creu Roja, i la
confirmació de la Coral El Pensament de la Pobla de
Montornès que ens acompanyaria el proper Divendres
Sant gràcies a les gestions fetes per el secretari i el
confrare Jordi Morant.
A final d´any hi havia inscrits 598 confrares.

A finals d´any es celebraren les noces d´or sacerdotals del
Director Espiritual de la Confraria Reverend Josep Cucurull i
Serra. Els membres de la Junta, Joaquim de Muller, Joaquim
Antoni Rossell i Lluís Bonet li feren entrega d´un obsequi com
agraïment del que havia fet durant els anys que ostentà el
càrrec i de la seva hospitalitat a la Basílica de Santa Maria del
Mar de Barcelona.
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ANY 1984

La Junta directiva es reuní el dia 14 de febrer per
preparar la Setmana Santa. Entre les propostes
acceptades cal destacar les següents: actualitzar
l´assegurança del Retorn del Calvari, acceptar el
pressupost de la Coral “El Pensament” de la Pobla de
Montornès, i visitar al nou Arquebisbe de Tarragona
Dr. Ramón Torrella Cascante. El vocal Sr. Jujol proposà demanar pressupost a la impremta Guinart del
barri de Gràcia per veure si es podien rebaixar els
costos de l´opuscle. La Junta acordà que es demanés
el pressupost per comparar el preu amb el que cobrava
la impremta Altés.
Aquesta era la darrera Acta del llibre que es va
començar l´any 1940.
La primera ACTA que
es va anotar fou la de
18 de maig de 1940.
Els següents 44 anys
van quedar registrats
en aquest llibre.
La darrera va ser del
14 de febrer de 1984.
La vida de l´Entitat
ha quedat recollida
en aquests 95 fulls
fins la data referida.
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Opuscle de 1984, seria el darrer imprès per Altés Sl. i el darrer a
càrrec de Lluís Bonet i Punsoda.
La coberta era original del confrare Francesc Nel·lo. Constava a més
de les 4 pàgines de la coberta, de 48 pàgines interiors de les què 11

eren destinades al col·laboradors. El paper era estucat i no
estava enquadernat.
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Divendres Sant dia 20 d´abril. Aspirants de la família Rossell
esperant la Recollida.... La Banda de Música de la Creu Roja ens
acompanyà fins la Plaça del Rei pr deferència del Banderer
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Encapçalament de la Processó del Sant Enterrament, la Rambla
Nova fou coberta amb sorra de la platja per ordre de l´Alcalde
Recasens que va acabar amb les tradicionals atxes doncs no
volia que els carrers tinguessin escorrims de cera després de la
Processó.

Davant del Pas participaren per primera vegada els membres
de la coral “El Pensament” de la Pobla de Montornès. Abans de
sortir interpretaren els Goigs a llaor de la Verge del Retorn.
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El Banderer fou el Sr. Rafael Orozco i Delclós, President de
l´Associació Catalana i Provincial de la Creu Roja Espanyola.
L´acompanyaven el Confrare Major i el Sr. Joan Pallarés Barbat
President Regional de la Creu Roja de Tarragona.
Donaven escorta al Banderer 8 membres de les diferents
seccions de la Creu Roja amb els seus diferents uniformes.

La Junta de Govern fou presidida per el Director Espiritual i el
President de la Confraria. Darrera, dues bandes de música de la
Creu Roja: la de Cornetes i Tambors i la Banda de música oficial
de l´Entitat. Sens dubte donaren gran realç a la Confraria.
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El dia 15 d´octubre traspassà el qui fou ànima de la Confraria i
responsable de l´assistència a la Setmana Santa de Tarragona,
el Sr. Lluís Bonet i Punsoda pujava al regne del Cel després
d´una vida dedicada a la Confraria de Sant Magí de Barcelona.
Reproduïm aquest article com homenatge a la seva persona i a
la família Bonet.
564

El dia 6 de novembre es reunia la Junta per a tributar
un sentit homenatge al tresorer i ànima de la Confraria
Lluís Bonet i Punsoda, s´acordà nomenar-lo a títol
pòstum confrare d´Honor.
Calia doncs substituir el càrrec de tresorer que fou
ofert per el President al vocal Josep Maria Jujol Gibert,
qui acceptà.
També es tingueren que repartir les diferents tasques
que feia el finat Lluís Bonet:
De la confecció de l´opuscle serien responsables el
sots-president Carles Babot, el secretari Joan Rossell i
el tresorer Josep Maria Jujol.
De l´organització del Via-Crucis a Santa Maria del Mar
el cinquè diumenge de Passió se’n feria càrrec el sotspresident Carles Babot.
De la festa de Sant Magí i de l´Aplec a la Brufaganya
el responsable seria el tresorer Josep Maria Jujol.
També s´acordà que el nou domicili administratiu de
la Confraria fos el despatx del President Joaquim
Antoni Rossell.
Amb el repartiment de tasques quedaria palès l´ingent
treball que havia desenvolupat el Sr. Bonet des de la
reorganització de la Confraria l´any 1940.
A final d´any hi havia inscrits 603 confrares.
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ANY 1985

El dia 21 de gener es reunia la Junta de govern per
deixar constància del condol per la mort de la Sra.
Montserrat Torres, Vídua de Canals, qui fou l´esposa
del President Josep Maia de Canals, i qui des de la mort
del seu marit, seguí donant hospitalitat als Banderers
i acompanyants i també als membres de la Junta. El
pesem es deixà escrit en l´ACTA i es donà
personalment a la seva filla, vocal de la Junta,
Mercedes de Canals.
El Sr. Babot comunicà als assistents que Mossèn Josep
Cucurull havia deixat per voluntat pròpia la Rectoria
de Santa Maria del Mar.
El Secretari presentà el pressupost de la Coral “ El
Pensament” que seria de 45.000 pessetes.
El Tresorer comunicà que s´havia posat al corrent les
aportacions anyals dels confrares, i s´havien recaptat
més de 163.000 pessetes, havent-se actualitat la llista
de membres de la Confraria.

Fotografia retrospectiva de l´any 1959. La Sra. Montserrat
Torres, rebent a la seva senyorial casa de Tarragona al
Banderer i Junta d´aquell any.
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Opuscle de 1985. Coberta original de l´arquitecte i confrare
Josep Maria Jujol fet el 1926. Aquest any la impressió fou a
càrrec de la impremta Guinart de Barcelona. Tenia 44 pàgines
interiors de les que 11 eren destinades als col·laboradors. El
paper era setinat i no enquadernat. Mides: 21´5 x 15´5 cms.
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Ciri Pasqual ofert el diumenge de rams, dia 31 de març, en
representació de l´Agrupació d´Associacions de Setmana
Santa de Tarragona, al Sr. Arquebisbe. L´entrega es feu abans
de l´ofertori i portava el Ciri el Confrare Major Joaquim de
Muller acompanyat per altres membres de la Junta i confrares.

569

Divendres Sant dia 5 d´abril. Esperant la Recollida. Portava la
Bandera el confrare Jocund Bonet i Punsoda, orfebre autor de
la medalla de la Confraria i del disseny del emblema. També, a
la Processó del Sant Enterrament feia d´arrenglador.
L´acompanyaven els confrares Jordi Rossell (dreta) i Xavi
Serra.
570

Banda de Cornetes i Tambors del barri de Riu Clar de Tarragona
que ens acompanyà a la Recollida.

Aquell any es canvià el recorregut de la Recollida, en lloc de
seguir per Sant Agustí
es passà per el mig de la Plaça
Verdaguer.
571

Processó del Sant Enterrament, els més joves obrint la
representació de la Confraria.

El confrare Jocund Bonet i el capatàs del Pas Fidel Gallego.
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El Banderer fou el Sr. Joan Querol de Muller, Baró de Quadras,
acompanyat per Rafael de Muller i d´Abadal i José de Izaguirre
i del Pozo. Els confrares Àngel Vallvé i Fidel Dasca els
escortaven.

Mossèn Josep Cucurull, flanquejat per el Confrare Major i el
President. Secretari i sots-secretari completant la Junta. La
Coral “el Pensament” tancava la comitiva.
573

El dia 28 d´octubre es reuní la Junta, el tresorer Josep
Maria Jujol demanà deixar el càrrec el proper any. Per
acord unànime se li demanà que seguís, doncs la seva
tasca havia estat molt eficaç. També informà el Sr.
Babot que hi havia nou rector a Santa Maria del Mar,
Reverend Francesc Tort i Mitjans. Es comentà que la
Junta havia de parlar amb ell per explicar-li el vincle
de la Confraria amb la Basílica, doncs hi hagueren
problemes el dia de la celebració de la festa de Sant
Magí. Es feu constar a l´Acta el condol més sincer per
la mort del qui fou secretari (1965-1976) de la
Confraria Joan Salvat i Bové, cronista oficial de la
ciutat de Tarragona.
A final d´any hi havia inscrits 614 confrares.

En el moment de la confecció de la Junta encara no estava
nomenat el nou Rector, Doctor Francesc Tort i Mitjans, que
rellevava per malaltia a l´ anterior Josep Cucurull i Serra, qui
ostentà el càrrec de Director Espiritual des de 1965 a 1985.
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ANY 1986

Aquell any no hi hagué reunió de la Junta fins passada la
Setmana Santa. El Cinquè Diumenge de Passió tingué lloc el ViaCrucis a Santa Maria del Mar. Amb la desaparició del cos de
portants del Crist de la Basílica, la Confraria agafà la
responsabilitat de seguir celebrant el dit Via-Crucis tal com es
va fer des de 1940.
575

Opuscle de 1986. Il·lustrava la coberta una fotografia de Joan
Rossell. Constava de 44 pàgines de les que 12 eren destinades
als col·laboradors. Imprès per Guinart SA. en paper estucat de
més gramatge. No estava enquadernat. El full dels cultes
s´imprimí a part. Es començà la tradició de posar al principi un
gravat de Sant Magí i no posar col·laborador a contra-coberta.
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Divendres Sant dia 28 de març. Tots els aspirants esperant
l´arriba dels Armats. Ens acompanyà a la Recollida la Banda de
Cornetes i Tambors Misericòrdia de Reus, que fou cedida
gentilment per la Congregació de la Sang de Tarragona.
578

Processó del Sant Enterrament. l’anècdota d´aquell any fou
que, havent canviat el paviment de la Rambla Nova i al mateix
temps, complint-se cent anys del pas de la Processó per la dita
avinguda, com l´Ajuntament no autoritzà les atxes enceses per
la Rambla, tots els participants les apagaren quan hi arribaren,
assolint el pas centenari per la Rambla Nova.
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El Banderer fou el Sr. Ramón Montagut i de Miquel, Comte de
Servià, acompanyat per el Sr. Alfons Montagut i de Viada i per
el Sr. Borja de Muller i de Morenes. Els membres de la Junta
Àngel Vallvé i Josep Maria Nicolau els escortaven.

La Junta fou acompanyada per el secretari de l´Arquebisbe,
Mossèn Jaume Serra. D´esquerra a dreta: Josep A. Ymbert,
Joan Rossell, Mossèn Serra, Joaquim de Muller, Fidel Dasca i
Albert Bonet. Tancava la Confraria la coral “El Pensament”.
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El dia 20 de Novembre es reunia la Junta. Es feu
constar en Acta el condol per la mort del qui fou
membre de la Junta, Josep Maria Amorós Henríquez,
qui ostentà el càrrec de vocal des de 1952 fins 1975.
Després fou nomenat Confrare d´Honor.
Entre els acords que es varen prendre, cal destacar la
contractació de la coral “El Pensament” per la propera
Setmana Santa, i es proposà com a nou tresorer al
confrare Jesús Maria Güell Pamies. Tanmateix
s´acordà visitar al nou Rector de Santa Maria del Mar,
Dr. Francesc Tort per assabentar-lo de que li pertanyia
el càrrec de Director Espiritual de la Confraria. També
el Secretari informà als assistents que ja no hi haurien
més atxes ni blandons a la Processó del Sant
Enterrament. L´Agrupació d´Associacions de Setmana
Santa de Tarragona estava ultimant unes noves atxes
que no eren de cera si no de parafina que els col·locava
dins d´un dipòsit que portava cada element, ja fos
gran o petit dels aspirants. Cada confraria hauria de
pagar els exemplars que necessités, i el que era més
important, en acabar la Processó hauria de recollir-los
per ser utilitzats la propera Setmana Santa.
La Junta acordà encarregar-ne 75 de grans i 25 de
petits.
El dia 26 de novembre moria a Barcelona el membre
de la Junta Fidel Dasca de Moragas. Pèrdua sensible
de qui fou banderer l´any 1983. Pertanyia a la Junta
des de 1982. Era el cònjuge de Mercedes Canals també
membre de la Junta.
A final d´any hi havia inscrits 598 confrares.
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ANY 1987

La primera reunió de la Junta fou el dia 3 de febrer. En
primer lloc es feu constar el condol de tota la Junta per
la mort de confrare Fidel Dasca i de Moragas.
Seguidament el Confrare Major presentà al Sr. Jesús
Maria Güell Pamies com el nou tresorer. El Sr. Güell
acceptà el càrrec. El darrer tresorer Sr. Jujol també
acceptà seguir com a vocal encarregant-se de tots els
actes relacionats amb la festivitat de Sant Magí i de
l´Aplec a la Brufaganya. També a proposta del
Confrare Major s´acordà fer entrega de la medalla del
quart centenari al confrare Gabriel Garcia Alcoceba,
com agraïment a la seva desinteressada col·laboració
en pro- de la Confraria. Clogué la Junta el Sr. President
comunicant als assistents que el Secretari havia estat
nomenat l´any passat, Tresorer de l´Agrupació de
Setmana Santa de Tarragona.
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Opuscle de 1987. Coberta original del confrare Francesc Nel·lo.
Fou imprès per Guinart SA. Constava, a part la coberta, de 44
pàgines de les que 12 eren per els col·laboradors. El paper era
estucat i setinat i els cultes foren impresos apart.
No estava enquadernat. La cartolina de la coberta era d´un
gramatge superior.
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L´any 1987 s´estrenarien els ciris nous, sense cera, doncs
cremaven gràcies a un dipòsit metàl·lic que es trobava al cap
d´amunt del dit ciri. Aquest dipòsit era de coure i estava ple de
petroli refinat del que sortia un ble. La resta del cilindre era
d´un material sintètic rematat al capdavall per una base de
goma. L´avantatge d´aquests ciris era que no es cremaven,
doncs amb les atxes sovint, al final de la Processó, s´havien
d´apagar al quedar reduïdes per la seva combustió. També el
poc pes les feia més portables i quan es parava la Processó es
podien recolzar a terra descansant els braç. Tal nombre
d’avantatges, ha fet possible que perduressin fins avui.

584

Recollida del Retorn del Calvari, divendres Sant dia 17 d´abril.
Darrera el Pas anava la Banda de Cornetes i Tambors,
“Misericòrdia de Reus” cedida per la Congregació de la Sang.
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Banderer Jocund Bonet, dreta Jordi Rossell, esquerra Patxi de
Beascoa.

Processó del Sant Enterrament. Encapçalament de la Confraria
586

Banderer Sr. Joaquim d´Abadal i Guitart, acompanyat per els
Sr. Lluís de Castellví i Bosch- Labrús i el Sr. Ramón d´Abadal i
Lacambra.

La Junta estava acompanyada per Mossèn Miquel Combalia, a
la dreta Joaquim A. Rossell i Albert Bonet, a l´esquerra Joaquim
de Muller , Joan Rossell i Josep A. Ymbert. La coral “El
Pensament” de la Pobla de Montornès tancava la Confraria.
587

El dia 17 de novembre es reuní la
Junta amb la presència del nou
Director Espiritual, Dr. Francesc
Tort i Mitjans. El President li feu
entrega de la Medalla del Quart
Centenari i el Doctor Tort li
correspongué amb un llibre de
Santa Maria del Mar, del que era
autor del pròleg. Presentada tota
la Junta, el Dr. Tort aprovà els
càrrecs nous i feu una proposta, que es conservaria
fins el dia d´avui: No fer coincidir la festa de Sant Magí
amb la celebració de la Missa pels Confrares difunts.
S´acordà que aquesta Missa es celebrés el segon
diumenge de novembre. Acabada la reunió que fou
celebrada al despatx del Sr. President, s´obsequià al
Rector de Santa Maria del Mar amb un sopar de
germanor.
Al final d´any hi havia inscrits 596 confrares.
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ANY 1988

El dia 26 de gener es reunia la Junta Directiva al
despatx del Sr. President, com era habitual.
El secretari informà als presents que la Congregació
de la Sang havia editat una revista la Setmana Santa
de 1987 i es feia entrega d´un exemplar a la Confraria.
També comunicà que la coberta del proper opuscle
havia estat feta per l´artista tarragoní Josep Riera
Güell acordant-se donar-li les gràcies per escrit.
Finalment, el Confrare Major comunicà que havia
acceptat ser el proper abanderat el Sr. Manuel
Raventós Negre.

L´Agrupació de Setmana Santa de Tarragona reproduí per
segona vegada una imatge del nostre Pas en el cartell oficial.
589

Opuscle de 1988. Coberta original del Sr. Josep Riera Güell. La
impremta era Guinart SA., i tenia a més de la coberta, 40
pàgines interiors de les que 12 eren destinades als
col·laboradors. Els cultes es tornaren a incloure dins dels textos
de l´opuscle. El papar era estucat i no estava enquadernat.
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Aquest seria el primer any que s´inclogueren els actes de la
Festa de Sant Magí i l´Aplec junt amb la Missa pels difunts en
els Cultes publicats a l´opuscle

591

Divendres Sant dia 1 d´abril. La Recollida es va fer com cada
any amb normalitat. Jocund Bonet portava la Bandera
acompanyat de Josep A. Ymbert i Jordi Rossell. Mercès a la
Congregació de la Sang, tancava la comitiva la Banda de
Cornetes i Tambors “ Verge de la Misericòrdia de Reus”.
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Nit de Divendres Sant. Processó del Sant Enterrament. Obria la
participació de la Confraria vint aspirants encapçalant la
comitiva.
593

El “Retorn del Calvari” al seu pas per la Rambla Nova de
Tarragona.
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Portava la bandera el Sr. Manuel Reventós Negre, acompanyat
del Sr. Rafael de Muller i d´Abadal i el Sr. Jordi Casals Jiménez.
Els confrares Àngel Vallvé i Josep Albert Ymbert els escortaven,
popularment “donaven la llum”.

La Junta estava acompanyada per Mossèn Rafael Serra,
presidida par el Confrare Major Joaquim de Muller, amb els
confrares Joan Rossell i Josep Maria Nicolau, i a la dreta Luís de
Castellví i Albert Bonet. La coral “El Pensament” tancava la
participació de la Confraria.
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El dia 8 de novembre es tornà a reunir la Junta per
acordar que es nominés Confraressa d´Honor a la Sra.
Mercedes de Canals i de Torres, vocal de la Junta, que
amb motiu de les atencions dispensades als Banderers
el Divendres Sant de cada any, com havia fet el seu
pare Josep Maria de Canals i després la seva Mare
Montserrat de Torres.
També la Junta cordà que a l´opuscle del proper anys
es publiquessin els Banderers que havien portat
l’estendard de la Confraria des de l´any 1941.
Finalment, com homenatge al confrare Jocund Bonet,
s´acordà que s’encarregués de la il·lustració del la
coberta del proper opuscle3.

A final d´any hi havia inscrits a la Confraria 581
membres.
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ANY 1989

Opuscle De 1989, coberta original del confrare Jocund Bonet.
Va ser imprès per Guinart SA. amb les característiques dels
anteriors. A part de la coberta tenia 40 pàgines interiors de les
que 9 eren pels col·laboradors. Es va publicar la llista dels
Banderers.
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El cinquè Diumenge de Passió tingué lloc la primera activitat de
la Confraria d´aquell any. El tradicional Via-Crucis a Santa
Maria del Mar fou dirigit per el Frare Andreu Maria Guim
Galceran O.C., qui feu el sermó de Passió.
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Divendres Sant dia 24 de març. La Cohort Romana recollí el Pas
situat al lloc tradicional de la Rambla Nova, darrer “coca”.
La Banda de cornetes i tambors “ Verge de la Misericòrdia de
Reus” ens acompanyà a la Recollida, gentilesa de la
Congregació de la Puríssima Sang.
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Els confrares aspirants obrien la participació de la Confraria
com era habitual. El “Retorn del Calvari” , escortat pels
confrares encaputxats i portat amb respecte, precedia al
Banderer.
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La Bandera fou portada per el Sr. Agustí Peyra Molins
acompanyat per el seu fill Agustí Peyra Almunia i per el Sr. Juan
Francés Tutusaus.

Mossèn Rafael Serra, Vicari de Sant Joan acompanyà a la Junta
presidida per Joaquim A. Rossell Sardà junt amb els membres
Rafael de Muller i Joan Rossell (esquerra). Albert Bonet i Josep
A. Ymbert (dreta). La coral “ El Pensament” tancava la comitiva.
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La única Junta es celebrà el dia 9 de novembre. Entre
els acords, destaquem els adoptats per commemorar
la celebració del cinquantè aniversari de la restauració
de la Confraria i la seva participació a la Setmana
Santa tarragonina.
Al finalitzar l´any hi havia inscrits 576 confrares.
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PART VI
Any 1990
Començava una altra dècada, i es commemorava
aquell any el cinquantè aniversari de la restauració de
la Confraria, i al finalitzar aquella Setmana Santa,
s´hauria assistit per cinquantena vegada a la Processó
del Sant Enterrament de Tarragona.
La Junta es reuní el dia 16 de gener. El secretari
excusava l´absència del President intervingut
quirúrgicament. S´acordà que es seguís contractant la
coral, i que la Bandera fos portada per la confraressa
Mercedes de Canals en representació de la Junta. El
secretari comunicà als assistents que havia encarregat
la coberta de l´opuscle a l´afamat aquarel·lista Josep
Martínez Lozano, qui acceptà molt amablement.

Amb motiu del 50è aniversari, la Confraria organitzà una
exposició en el vestíbul de l´Hotel Lauria de Tarragona.
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Com peces més antigues exposades citem la imatge barroca de
Sant Magí i la Bandera, les dues datades el 1742 quan la
Confraria estava a l´Església de Sant Sebastià de Barcelona. No
hi faltaren les medalles, opuscles editats, pergamins de la
benedicció del Pas i e la medalla de plata de la ciutat de
Tarragona, imatge popular de la taula petitòria, fotografies,
llibre antic d´Actes, i la vesta de la Confraria.

605

Opuscle de 1990.Coberta original de Josep Martínez Lozano.
Impremta Guinart SA. Constava de coberta més 44 pàgines
interiors de les que 12 eren pels col·laboradors. A més de
dedicar unes pàgines als darrers 50 anys, també s’inclogué
índex bibliogràfic de 1976 a 1990. Aquest opuscle fou editat
com els dels darrers anys.
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Divendres Sant dia 17 d´abril. La Recollida fou molt
concorreguda, portava la Bandera Jocund Bonet. Ens
acompanyà la Banda de Cornetes i Tambors “Verge de la
Misericòrdia de Reus”, cedida per la Congregació de la Sang.
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Nit del Divendres Sant, Processó del Sant Enterrament, com
sempre, el Penó obria la participació dels confrares, i molts
aspirants acompanyaven el Retorn del Calvari. Malgrat la pluja
insistent, no s´aturà la Processó, però l´aigua deixà la seva
empremta a les vestes dels participants, i com no, a les imatges,
llums, peanya...
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Amb motiu del cinquantè aniversari, s´oferí la bandera a la
confraressa i membre de la Junta Sra. Mercedes de Canals i de
Torres, acompanyada per el Confrare Major Joaquim de Muller
i el Sots-President segon Lluís de Castellví. Els escortaven les
confraresses Carme Capell i Mercè Rossell. La pluja no espatllà
tan digne representació de la Confraria en el seu aniversari.
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La Junta Directiva fou acompanyada pel Vicari de Sant Joan,
Mossèn Rafel Serra. A la seva dreta els confrares, Albert Bonet,
Josep A. Ymbert i Rafael de Muller. A l´esquerra, Josep Maria
Nicolau i Joan Rossell. Tan el President com el Confrare Major
no hi pogueren assistir per raons de malaltia.
Tancava la comitiva, i per darrera vegada, la coral “El
Pensament” de la Pobla de Montornès, que aquell any
s´acomiadava per assistir properament als esdeveniments de
la seva població.
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El dia 20 de novembre es reuní la Junta Directiva. El
President demanà als assistents que agraïssin a la Sra.
Mercedes de Canals el seu donatiu amb motiu de
portar la Bandera. I així es feu constar.
El secretari explicà que la coral “El Pensament” ja no
ens podria acompanyar més, i que havia contactat amb
la Banda Musical “Atenaga” de Berga que estarien
disposats a acompanyar-nos el proper Divendres Sant.
El cost de la seva participació seria de 90.000
pessetes. Els assistents decidiren acceptar-ho.
Al final d´any hi havia inscrits 554 confrares.
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ANY 1991

Via Crucis a Santa Maria del Mar, com sempre, el cinquè
diumenge de Passió. No hi pogué assistir el President per
malaltia greu. El proper Banderer, Sr. Terrades ens honorà amb
la seva presència.
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Opuscle de 1991. Coberta original de Joan Odena Virgili. Imprès
per Guinart SA. amb les característiques habituals. Constava de
36 pàgines de les que 11 estaven destinades als col·laboradors.
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Divendres Sant dia 29 de març. Els Armats recolliren el Pas del
Retorn del Calvari. El so dels tabals i el repic de les llances sota
l´ordre del cornetí que emanava del capità Manaies, feien
estremir el cor dels presents.
Portava la Bandera Jocund Bonet i ens acompanya, una vegada
més, la Banda de cornetes i tambors Verge de la Misericòrdia
de Reus cedida gentilment per la Congregació de la Sang.
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Processó del Sant Enterrament. La confraria passant per el Pla
de la Seu en un Divendres Sant que malgrat caure dins del mes
de març fou prou agradable. Hi hagueren tants confrares que
participaren a la Processó que no tinguérem prou atxes i vàrem
necessitar l´ajut de la Congregació del Descendiment.
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El Banderer fou el Sr. Lluís Terrades Soler, acompanyat per el
Sr. Josep Maria Coronas Guinart i el Sr. Lluís Terrades Miarnau.
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La Junta fou representada de dreta a esquerra per Albert Bonet,
Lluís Castellví, Joaquim de Muller i Joan Rossell. El President,
Joaquim Antoni Rossell no pogué assistir-hi doncs patia una
greu malaltia. Malgrat el seu estat volgué veure la recollida i
fou portat per el seu fill Joaquim fins el balcó de la seva casa de
la Rambla Nova per veure la Recollida de la Confraria.

El Grup musical Atenaga de Berga tancava la comitiva.

619

El dia 13 d´agost moria a Barcelona el
President Joaquim Antoni Rossell Sardà.
La Confraria quedava orfe una vegada
més dels prohoms que la van restaurar i
que amb el seu esforç aconseguiren
portar-la al cim.
Vocal des de 1941 i President des de
1981, donà tot el seu suport al
desenvolupament de l´entitat. Aglutinà
la seva família per formar part de la
Confraria i assistir el Divendres Sant
amb gran nombre dels seus membres.
Reproduïm l´escrit que, en nom de la
Junta, feu el sots-President primer
Carles Babot i Boixeda:
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El dia 15 d´octubre es reuní la Junta al despatx del
confrare Joaquim Antoni Rossell Carol, per debatre,
entre altres punts, l´elecció del nou President.
En primer lloc es feu constar en acta el condol per el
traspàs del finat Joaquim Antoni Rossell Sardà. El
secretari Joan Rossell, en nom de la seva família, donà
les gràcies als assistents. També comunicà a la Junta
que per deferència del seu germà i confrare, la sala de
reunions seguiria a disposició de la Junta, cosa que
agraïren tots els membres presents.
Seguidament, prengué la paraula el Confrare Major
Joaquim de Muller demanant si entre els membres de
la Junta hi havia un que volgués ocupar el càrrec de
President. Desprès de les seves intervencions no hi
hagué una resposta afirmativa, i s´acordà fer gestions
entre els confrares per assabentar-los de que estava
vacant el càrrec de President i s´obria el termini per
presentar les candidatures.
Després d´un mes no hi hagué cap voluntari per el que
el Confrare Major comunicà que feria una gestió
personal per cobrir la vacant.
A final d´any hi havia inscrits 550 confrares.
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ANY 1992
El dia 21 de gener la Junta es reuneix al que seria
domicili administratiu de la Confraria, despatx de
l´anterior President Joaquim Antoni Rossell Sardà, i
de l´actual confrare el seu fill Joaquim Antoni.
Pren la paraula el Secretari comunicant l´absència del
Confrare Major tota vegada que estava patint una greu
malaltia. Es feu constar en l´ACTA els desitjos d´un
ràpid restabliment. Seguidament pren la paraula el
vocal Lluís Nel·lo Munné per comunicar que el confrare
Agustí Peyra Molins havia acceptat ser el nou
President de la Confraria. Tot seguit s´acordà fer-li
una visita oficial per fixar el dia de la nova reunió i ser
presentat a la resta de l´actual Junta.
Finalment es prengué l´acord de seguir contractant a
l´Agrupació Musical Atenaga.
El dia 6 de febrer es reuní la Junta amb l´assistència
del Sr. Agustí Peyra Molins que fou presentat per la
vocal Mercedes de Canals. S´acordà que el nou càrrec
de President es presentés al Director Espiritual per la
seva confirmació. El Sr. Peyra agraí l´honor que se l´
hi havia dispensat, i al mateix temps, s´oferí per
desenvolupar el càrrec amb tota la seva dedicació.
Demanà als assistents de continuar en els seus
càrrecs, tots acceptaren, però es posà en coneixement
del nou President que el tresorer Sr. Güell havia
demanat ser rellevat del seu càrrec per impossibilitat
professional degut a les seves ocupacions. S´acordà
donar-li les gràcies pels seus serveis i nomenar al
sots-secretari Josep Maria Nicolau Queralt nou
Tresorer, qui acceptà agraïnt la confiança amb ell
depositada.
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Opuscle de 1992. Coberta original de Francisco Torneró Gómez.
Fou imprès per Guinart SA. Constava de coberta més 40 pàgines
de les que 11 estaven dedicades als col·laboradors. La qualitat
de l´edició era com la dels anys anteriors.
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Via-Crucis a Santa Maria del Mar. El sermó de Passió fou a
càrrec del Pare Carmelita Manuel Bonilla. L´escolania de la
Basílica ens acompanyà duran la celebració.

625

Aquell any, començà
la restauració del Pas
tan la part mecànica
com la decorativa.
Primer s´actuà sobre
la direcció i els frens.
La seguretat era el
més important. Tan el
fre de peu com el de
mà, actuaven per mig
d´unes varetes de
ferro articulades.
La direcció no era
assistida i requeria un
gran
esforç
del
conductor. Les rodes
d´un pas no existent,
es canviaren per unes
en millor estat, però
també antigues.
S´intentà, amb un
baix pressupost, fixar
la mecànica existent
amb seguretat.
626

Divendres Sant dia 17 d´abril. La Recollida tingué gran
presència de públic a la Rambla Nova. Aquell any no poguérem
ser acompanyats per la Banda de Cornetes i Tambors cedida per
la Congregació de la Sang, però gràcies a l´amabilitat del
President Josep Francesc Ferrer de la Germandat Jesús de la
Passió, ens acompanyà la Banda d´aquella Entitat.
627

La Bandera era portada per el confrare Jocund
acompanyat pels joves Jordi Rossell i Gabriel Garcia.

Bonet

Tancava la Banda de la Germandat Jesús de la Passió que
s´incorporà una vegada acabada la seva Recollida.
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Processó del Sant Enterrament. Aquell any fou el darrer del
nostre capatàs Fidel Gallego Adam, qui des de 1975 portava la
responsabilitat de la colla de portants. El mes de maig
traspassava a la casa del Pare.
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La Bandera fou portada per la confraressa Montserrat Amat
Rossell, qui fou acompanyada per els confrares Lluís Bañeras
Sabras i Guillermo Oliver Soler. Donaven la llum les
confraresses Elena Capell Simó i Cristina Rossell Capell.
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La Junta fou presidida per el nou President Agustí Peyra
acompanyat pels membres de la Junta, Joan Rossell, Josep
Maria Nicolau, Rafael de Muller, Albert bonet i Josep Albert
Ymbert. La representació eclesiàstica la portava Mossèn Joan
Gebellí Fuster, canonge de la Catedral de Tarragona.
Tancava la comitiva l´Agrupació Musical Atenaga de la vil·la de
Berga. El dia 9 de novembre es reunia la Junta per aprovar la
reparació de la peanya i de les imatges.
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El secretari proposà als assistents el calendari
d´aquestes tasques: el 1993 es feria la peanya i el
1994 les imatges. S´havia arribat a un acord amb el
tarragoní
Ramón Martí per la restauració. El Sr.
Ramón Martí era ajudant del decorador Ferran de
Castellarnau quan el 1941 va fer l´encarnació de les
imatges i la decoració de la peanya. La Junta aprovà el
calendari i el pressupost. Seguidament el President
comunicà als assistents que ja tenia el Banderer del
proper any.
Hi havien inscrits a la Confraria al desembre, 550
confrares.
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ANY 1993

Des de el mes de gener es començà la restauració de
la peanya i de la Creu del Retorn del Calvari. La tasca
fou encarregada al decorador Ramón Martí Lleó qui,
com es va aprovar a la darrera assemblea, va ser la
persona que la Junta cregué més qualificada per tal
feina, sobre tot per haver participat l´any 1941 en la
decoració del Pas. Es feren servir els mateixos
materials de pa d´or i argent. Junt amb aquesta
restauració també alguns confrares van canviar els
ciris de cera de les tulipes per ciris de parafina,
aconseguint que no s´apaguessin tan fàcilment i no
embrutessin els vidres de les tulipes.

Ramón Martí restaurant la peanya i es canelobres del Pas.
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A l´antic Ajuntament de Tarragona, organitzat per l´Agrupació
d´Associacions, es va fer una exposició. La Confraria hi va
presentar l´antiga Bandera de 1742, pintures de cobertes dels
opuscles, reproducció en miniatura del Pas i acompanyants,
opuscles antics, medalles..
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Opuscle de 1993. Coberta original de José Pinto. Imprès per
Guinart SL. amb les mateixes característiques que els darrers
anys. Constava de 40 pàgines interiors de les que 10 eren
destinades als col·laboradors.
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636

Dia 29 de març, Via –Crucis a Santa Maria del Mar. Per primera
vegada l´oficiant Pare Germà Prats, 637unta la pregària del
Via-Crucis amb la meditació de l´Hora Santa.

El Retorn del Calvari a l’Església de Natzaret. La Creu era
retirada per poder emplaçar-lo en el seu lloc.
637

El Divendres Sant els portants col·locaven la Creu que es
guardava al cor de la seu de la Sang per portar-lo a la Rambla
Nova on seria recollit per els Armats.
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Magnífic aspecte del Pas després de la seva restauració.
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Divendres Sant dia 9 d´abril. El Retorn del Calvari acompanyat
per els joves confrares fins a la Plaça del Rei.

El darrer esforç dels portants abans d´arribar a la Plaça del Rei,
la Baixada de Peixateria és en realitat una pujada.
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Processó del Sant Enterrament. Portava la Bandera el Sr. Josep
Gomis Martí essent acompanyat per els seus fills. Quan estàvem
tots formats al bell mig de la Plaça del Rei, començà a ploure,
primer lleument, però de seguida la pluja fou forta i tinguérem
que prendre aixopluc a l´Església de la Sang. Ja no poguérem
tornar a sortir doncs es va suspendre la Processó. Ens
acompanyava com els darrers anys, l´Associació Musical
Atenaga que no arribà a emetre ni un so. Per sort vàrem poder
adquirir al fotògraf Pajares aquesta fotografia, doncs els
nostres fotògrafs ens esperaven més endavant.
El primer que vàrem témer era els danys que la pluja pogueren
haver fet a les imatges i a la resta del Pas. S’hagué de guardar
a l´Església, però era una tasca lenta doncs també hi tenia que
entrar el Pas de la Soledat. Finalment es va assecar l´aigua i
els danys foren menors.
El Banderer Sr. Gomis es va comprometre a ser el proper
Banderer doncs no va poder ni tan sols arribar al Passeig de
Sant Antoni.
No cal dir que en situacions com aquesta l´economia de la
Confraria queda ressentida, doncs entre altres, s´ha de pagar
la Banda de Música malgrat no poder començar.
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Dins del mes de novembre va
traspassar el confrare Jocund
Bonet i Punsoda. Fins l´any
1992 havia assistit sempre a la
Processó de Divendres Sant.
Des de 1941 que la Confraria
va
començar
la
seva
participació, no hi va faltar
mai.
L´artista
Jocund
va
dissenyar l´escut, també va
dissenyar el Penó, i fou
l´orfebre de les medalles i dels
escuts que coronaven el penó i
les
dues
vares
dels
arrengladors. Precisament ell
va participar a la Processó del
Sant
Enterrament
com
arrenglador des del principi.
La fotografia correspon al
darrer
any
(1992)
que
participà a la Recollida portant
la Bandera de la Confraria.
No hi hagueren reunions de la Junta, però els seus membres
seguien treballant per aconseguir el normal desenvolupament
de la Confraria.

A final d´any hi havia inscrits 546 confrares.
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ANY 1994

Via-Crucis a Santa Maria del Mar.

643

L´Agrupació d´Associacions de Setmana Santa de Tarragona
publicà en el seu llibre la història de la Confraria. Varis
exemplars s´entregaren gentilment per obsequiar als
confrares.
644

Opuscle de 1994. L´autor de la coberta fou Agustí Arévalo
Ferrer. Constava de 36 pàgines interiors de les 5 estaven
destinades als col·laboradors. Fou imprès per Guinart SL. sobre
paper estucat d´alt gramatge sense enquadernar.
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Divendres Sant dia 1 d´abril. No tinguérem la pluja de l´any
passat, però sí molt de vent duran tot el dia. Ens acompanyà a
la Recollida la Banda de la Confraria de Pescadors. La Confraria
donà les gràcies per la desinteressada col·laboració.
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Inèdita imatge del Retorn del Calvari sense les corones de les
tulipes de vidre. El motiu fou que s´havien enviat a restaurar i
no arribaren a temps per a ser col·locades.

Darrer esforç, pujant la baixada de Peixateria, abans d’arribar
a la Plaça del Rei.
648

Processó del Sant Enterrament. Nit ventosa i amb temps
incòmode pels assistents, tan a la Processó com espectadors.
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Aspecte del Retorn del Calvari il·luminat per ciris de parafina.
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El Banderer fou el Sr. Josep Gomis Martí acompanyat per el
confrare Alberto Dasca Moixó i el Sr. Agustí Peyra Almunia.
Repetia doncs al no poder fer-ho l´any passat per la pluja. La
Junta acompanyada per Mossèn Joan Gebellí estava formada
per el President Agustí Peyra junt amb el vocal Rafael de Muller,
el secretari Joan Rossell i el vocal Albert Bonet. L´Agrupació
Musical Atenaga de Berga tancava la Confraria.
651

El dia 6 de novembre moria a Tarragona Mossèn Joan
Tomàs Bartolí, Administrador de l´Ermita del Portal
del Carro. Amb Mossèn Tomàs s´havien tingut
converses per organitzar un Via-Crucis conjunt amb
les dues confraries de Tarragona i Barcelona. La seva
sobtada mort aturà els plans futurs.
El dia 15 de novembre es reuní l´Assemblea per
tractar un tema urgent: el President Agustí Peyra
havia demanat deixar el càrrec per motius personals.
El Secretari convocà a tots els membres de la Junta
per cobrir la vacant. Els presents unànimement,
demanaren a Joan Rossell que acceptés el càrrec,
després de diferents intervencions, Joan Rossell Carol
l´acceptà i proposà uns canvis a la Junta: Secretari
Josep Maria Nicolau Queralt, Tresorer Albert Bonet
Llovet, vocal Alberto Dasca Moixó. La nova Junta fou
aprovada per el Director Espiritual Dr. Tort. Al final de
l´exercici hi havia 553 confrares.

El dia 17 de novembre, organitzat per primera vegada per
l´Agrupació d´Associacions de Setmana Santa de Tarragona,
les confraries entregaran la instituïda Medalla a la Fidelitat. La
Medalla fou concedida al Confrare Major Joaquim de Muller.
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ANY 1995

653

Via Crucis a Santa Maria del Mar. Fou el darrer que organitzà la
Confraria. Oficiat pel el Director Espiritual Dr. Tort amb el
Sermó de Passió a càrrec del Frare Carmelita Jordi Mª Gil i
Costa. L´escolania de la Basílica participà amb els cants
tradicionals.

654

Opuscle de 1995. Coberta original de Georgina Colet. Imprès
per la Impremta Guinart, constava de 44 pàgines interiors de
les que 5 estaven destinades als col·laboradors. El paper era
estucat i no estava enquadernat.
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Diumenge de Rams, dia
9 d´abril, pertocava a la
Confraria fer l´entrega
del Ciri Pasqual al Sr.
Arquebisbe. Fou portat
per el President, al qui
acompanyaven els confrares:
Joaquim
de
Muller,
Lluís
Nel·lo,
Àngel
Vallvé,
Jordi
Rossell, Cristina Rossell
i Teresa Oliver.
El Dr. Torrella agraí
l´ofrena que tingué lloc
abans de l´Ofertori.
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Des de l´any 1941 l´ordre del Pas del Retorn del
Calvari era tot just darrera el Pas del Sant Enterrament
del Gremi de Marejants. Amb motiu del nou Pas del
Sant Sopar del Gremi, se’ns demanà canviar l´ordre
per poder participar els que volessin acompanyar els
dos Passos. La Confraria, d´acord amb l´Agrupació i
La Sang, ho acceptà. Doncs cronològicament el Retorn
es produí després de l´enterrament.
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Divendres Sant dia 14 d´abril. El Retorn del Calvari fou recollit
per els Armats. Ens acompanyà la Banda de Cornetes i Tambors
de la Base Aérea de Reus.
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Processó del Sant Enterrament. Els joves confrares encapçalant
la participació de la Confraria amb l´històric Penó
660

Els antics focus que il·luminaven les quatre imatges i la Creu,
foren reparats i substituïts per il·luminació halògena per tal de
donar-li més realç. També es col·locaren sobre els canelobres
sendes llums enfocant les cares de la Verge i Sant Joan.
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El Banderer fou el Sr. Juan Luis Oliva de Suelves acompanyat
per el Sr. Masoliver i el Sr. Gispert.

La Junta amb el Canonge Joan Gebellí al qui acompanyaven el
president Joan Rossell, tresorer Albert Bonet i els vocals Rafael
de Muller i Josep Albert Ymbert. La Banda de l´Agrupació
Musical Atenaga de Berga tancava la Confraria.
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El Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia atorgà
al President el títol de Nazareno de Honor en representació de
la Il.lustre Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona.

La Medalla a la Fidelitat fou atorgada per el President al
confrare Sr. Gabriel Garcia Alcoceba. Duran molts anys fou el
responsable de coordinar la preparació de tot el necessari per
la Setmana Santa i també era el representant a l´Agrupació de
la Confraria.
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No hi hagué una Junta com a tal duran aquell any, però
el President, Tresorer i Secretari es reuniren per
preparar els nous projectes de l´any vinent.
A final d´any hi havia inscrits 557 confrares.

Aquesta Junta fou aprovada el novembre de 1994.
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ANY 1996

El dia 29 de gener es reuní la Junta per aprovar l´estat
de comptes i memòria de l´any anterior.
Entre els acords adoptats cal destacar la nova
organització del tradicional Via-Crucis del cinquè
diumenge de Passió, es traslladava a Tarragona i es
celebraria el dilluns sant amb l´Associació La Salle i la
Congregació del Sant Descendiment, i sortiria de
l´Ermita del Portal del Carro dirigit per el seu
Administrador Mossèn Francesc Gallart Magarolas que
substituí al traspassat Mossèn Tomàs. Pels confrares
que no poguessin traslladar-se a Tarragona s´acordà
que es participaria del Via-Crucis parroquial de Santa
Maria del Mar que tenia lloc el Divendres Sant. També
acordaren reeditar les medalles del quart centenari i
fer una edició d’insígnies de la Confraria i una de
medalles que serien encarregades a Estampacions
Pujol. Finalment es comunicà que s´havia rebut una
subvenció de l´Ajuntament de Tarragona per pagar la
restauració del Retorn del Calvari.

Insígnia

Medalla
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Opuscle de 1996. Coberta original de Josep Ferrer Bosch.
Imprès a la impremta Guinart constava de 48 pàgines interiors
de les que 5 eren destinades als col·laboradors. Paper i
enquadernació com anys anteriors.
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Dilluns Sant dia 1 d´abril. Ermita de Sant Magí del Portal del
Carro de Tarragona. El primer Via-Crucis organitzat per la
Confraria,
l´Associació
la
Salle,
la
Congregació
del
Descendiment i l´Administrador de a Ermita, es tingué que
celebrar a l´interior de l´Església, doncs la pluja va impedir que
es fes pels carrers de la part alta de Tarragona. El canonge
Mossèn Francesc Gallart, responsable de la Ermita, dirigí el res
del Via-Crucis. El Sant Crist era el propi de la dita Ermita. El
motiu que les dues confraries de Tarragona hi participessin, fou
que el mateix Dilluns Sant les dues ja havien fet el Via-Crucis a
les seves respectives seus eclesiàstiques.
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Abans de la Recollida el Pas era portat pels portants davant de
Casa Rossell. A baix, a l´esquerra, Joan Miquel Montfort cap
dels portants i responsable del recorregut des de La Sang fins
a la nit quan es tornava a guardar al mateix lloc. Un dels
moments més complicats era col·locar la Creu des del cor de
l’Església de Natzaret fins el Pas i després retirar-la per poder
guardar-lo dins de la dita Església.
670

Divendres Sant dia 5 d´abril. La Recollida es feu a l´hora
habitual sense entrebancs, ens va acompanyar la Banda de
cornetes i tambors de la Base Aérea de Reus gràcies a la gestió
del President de l´Agrupació Josep Maria Solé Poblet.

671

Arribada majestuosa del Retorn del Calvari a la Plaça del Rei.
Els portants, després pujar la “baixada de Peixateria”,
col·locaven el Pas al costat de la Soledat esperant la sortida de
la Confraria a la Processó del Sant Enterrament.
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Abans de sortir, la Confraria feu entrega, de la medalla del quart
centenari, al President de l´Agrupació d´Associacions Dr. Josep
Maria Solé. L´acte es va fer al saló de la Congregació de la Sang,
la medalla li fou entregada pel Director Espiritual Dr. Tort, qui
després del seu nomenament no havia pogut assistir mai a la
Processó. Aquesta fou la primera vegada. Per la Junta hi havia
el Confrare Major, el President, el Sots President primer, el
Tresorer i el Vocal arxiver.
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La Processó del Sant Enterrament gaudí d´un bon temps. Els
mals auguris del principi de la Setmana Santa es dissiparen. Els
més petits obrien el pas de la Confraria amb l´històric penó de
1941.
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El Banderer fou el Sr. Antonio Corbera Monravá, acompanyat a
l´esquerra pel Sr. Augusto de Muller i de Abadal, i a la dreta
pel contra-almirall Eduardo Serrano Puñed.
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La Junta fou presidida per primera vegada pel Director
Espiritual Dr. Francesc Tort. A l´esquerra l´ acompanyaven el
President Joan Rossell i el Tresorer Albert Bonet, i a la dreta el
Vocals Josep Albert Ymbert i Alberto Dasca. Tancava la
Confraria la Banda de cornetes i tambors de la Base Aérea de
Reus, doncs l´Agrupació Atenaga no pogué assistir, per tal
motiu el President hagué de fer una gestió amb el Cap de la
Base Aérea per tal de deixar-nos la Banda també a la nit.
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El dia 25 de novembre es reuní la Junta per concedir
la medalla a la fidelitat al sots-President Carles Babot
i Boixeda.
El President comunicà als assistents que el confrare
Antoni Andreu s’oferí per portar la Bandera el proper
any. Tot fou acceptat per unanimitat.

Al saló d´actes de l´Ajuntament de Tarragona fou entregada la
medalla a la fidelitat al Sots-President primer Carles Babot i
Boixeda. El confrare Babot pertanyia a la Junta des de 1965.
Treballador incansable sempre col·laborar en els actes de la
Confraria i era un habitual del consell de redacció de l´Opuscle.

Al final d´any hi havia inscrits 571 confrares.
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1997

L´inici de l´any comportà una notícia per la Confraria,
el seu President Joan Rossell Carol havia estat elegit
President de l´Agrupació d´Associacions de la
Setmana Santa de Tarragona.

Les Visions de Setmana Santa,
organitzades per l´Agrupació, consistien el presentar cada any
una confraria de Tarragona i invitar a una de fora.
Aquest any tocava el torn a la Confraria. L´acte consistí en unes
paraules de presentació a càrrec del Confrare Major Joaquim de
Muller, la conferència del periodista Enric Pujol i l´estrena del
vieo-documental sobre la història de la Confraria.
L Setmana Santa invitada fou l´Arxiconfraria de la Sang de
Perpinyà, que la presentaren al dia següent. El seu Regidor
Jaume Deloncle tingué l´honor de fer-nos avinent la seva
setmana santa que no diferia molt de la del segle XVIII.
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Opuscle de 1997. Coberta original de Merche Gaspar Caro. Fou
imprès a la Impremta Guinart, constava de 52 pàgines interiors
de les que5 estaven destinades al col·laboradors. La impressió
seguia les pautes anteriors amb la novetat de que la coberta
estava plastificada.
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Dilluns Sant dia 24 de març. Aquell any sí que poguérem resar
el Via-Crucis per els carrers de Tarragona. Sortírem del Portal
del Carro, després de la Santa Missa, enfilant per davant del
Seminari, Plà de Palau, Escrivanies velles, Pla de la Seu, Les
Coques i altre vegada tornar al Portal del Carro fins l´Ermita de
Sant Magí. La fotografia il·lustra l´encapçalament del ViaCrucis amb les tres confraries organitzadores. Després seguien
les altres confraries de la ciutat, els confrares de cadascuna de
les titulars, el Sant Crist de Sant Magí, Presidència Arquebisbal,
Presidència de les confraries titulars i Presidència dels
representants de l´Agrupació i autoritats.
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El divendres Sant dia 28 de març
es beneí, a Casa Rossell de
Tarragona, el Penó restaurat. La
benedicció fou a càrrec de
Mossèn Carles Sauró, Rector de
la Parròquia de la Bonanova de
Barcelona.
Hi
assistiren
el
Confrare Major i el President i
altres membres de la Junta i
confrares. Es respectà el disseny
de 1941, s´enriquí amb un cordó
daurat al seu perímetre, a
l´escut i al nom de la Confraria.
Es canvià també el serrell per un
també daurat. Els treballs dels
brodats amb fil d´or foren fets
per les senyores Calvet i Miñana.
Es
canvià
l´escut
per
un
d´argent així com els taps
laterals. L´escut fou cisellat per
l´orfebre Santi Pamies. A ell se li encomanaren cinc escuts
d´argent per representar a la Confraria quan no es portés la
vesta. Fins ara l´única medalla d´argent era la que portava el
Mossèn que ens acompanyava a la Processó del Sant
Enterrament.
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Obria la Recollida el Penó restaurat i fórem acompanyats per la
Banda de Cornetes i Tambors de la Base Aèrea de Reus.
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Abans de sortir la Processó del Sant Enterrament, la Junta feu
entrega al Prefecte de la Sang, Dr. Giralt, de la medalla
d´argent com agraïment de l´acollida i hospitalitat permanent
des de l´any 1941. El President l´entregà al Prefecte en
presència del Confrare Major i el sots-President segon, i per
part de la Sang, del sots-Prefecte, Secretari, Majoral i donant fe
de tot, el Periodista Lluís Mezquida, congregant de la Sang i
confrare de Sant Magí de Barcelona.
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Processó del Sant Enterrament. El fil d´or que s´incorporà al
Penó aconseguia ressaltar el nom de la Confraria i donar-li més
distinció, sempre respectant el disseny original.
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El Banderer fou el confrare Antoni Andreu Vives acompanyat
pels Srs. Francesc Ricomà de Castellarnau i Eduardo Escartin
Sanchez. Estaven escortats per els confrares Lluís Carol i Rosa
Maria Olivet.
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Acompanyà la Junta per primera vegada Mossèn Carles Sauró
Calzada. D´esquerra a dreta: Rafael de Muller, Josep Maria
Nicolau, Mossèn Carles, Albert Bonet, Josep Albert Ymbert i
Alberto Dasca. Tancava la Banda de Música Atenaga de Berga.

El President de la Confraria participà en la Presidència de la
Sang, Congregació organitzadora de la Processó del Sant
Enterrament, en qualitat de President de l´Agrupació.
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El 24 de novembre es reuní la Junta acordant entre
altres, donar la benvinguda al nou Rector de Santa
Maria del Mar, Mossèn Albert Taulé Vinyes, i nomenant
com a vocal de relacions públiques al confrare Antoni
Andreu Vives. S´acordà també concedir la medalla a la
fidelitat al confrare Àngel Vallvé Morera. Finalment,
vist l´elevat pressupost que havia presentat
l´Agrupació Atenaga, s´acordà prescindir dels seus
serveis i contractar a la Banda de Cornetes i Tambors
de la Verge de Misericòrdia de Reus per l´any vinent.

Després del nomenament del nou Director Espiritual aquesta
era la nova composició de la Junta de Govern.
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Al Saló de Plens de l´Ajuntament de Tarragona tingueren lloc
les entregues de la Medalla a la Fidelitat. La Confraria l´atorgà
al confrare i vocal delegat a Tarragona, Àngel Vallvé i Morera.
L´Àngel havia entrat a la Junta l´any 1977, sempre havia
col·laborat amb els afers de la Confraria. Recordem com
anècdota que antigament des de la seva empresa es deixaven
les rodes per circular el Pas el Divendres Sant.
Li feu entrega de la distinció el Confrare Major Joaquim de
Muller, doncs el President presentava l´acte com a President de
l´Agrupació d´Associacions de Setmana Santa, entitat
organitzadora.
L’amfitrió, l´Alcalde de Tarragona Joan Miquel Nadal estava
acompanyat per el Sr. Arquebisbe Ramón Torrella Cascante i els
companys de consistori.

A final d´any hi havia inscrits 584 confrares.
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ANY 1998

Organitzat per l´Agrupació d´Associacions de la Setmana Santa
de Tarragona i amb la col·laboració de l´Autoritat Portuària, es
feu una magna exposició de les entitats de l´Agrupació, La
Confraria hi exposà entre altres objectes històrics, la Bandera
de 1742 i la imatge barroca del mateix any. També la imatge de
la taula petitòria amb la relíquia de Sant Magí. No hi faltà el
Penó de 1941 i els pergamins acreditatius dels moments més
emblemàtics de la vida del la Confraria des de que participà a
la Setmana Santa Tarragonina. S´hi presentaren també algunes
pintures originals que havien il·lustrat els opuscles, les
medalles, insígnies i altres antics símbols. De la col·lecció
privada del President, s´ha portà la reproducció del Pas del
Retorn del Calvari amb els confrares que l´acompanyen. Una
vesta amb capuç i una gran fotografia del Retorn.
Al final del “Tinglado 1” on tenia lloc l´exposició el President de
la Confraria realitzà un gran diorama amb les catorze estacions
del Via-Crucis, amb l´originalitat que totes estaven
encadenades i obertes pels seus costats.
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Opuscle de 1998. Coberta original de García-Cros. Imprès per
impremta Guinart amb les mateixes característiques que l´any
anterior. Constava de 56 pàgines interiors de les que 5 estaven
destinades als col·laboradors.
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Via Crucis del Dilluns Sant, dia 6 d´abril. La Creu de Sant Magí
era portada per tres confrares, cadascun de les entitats
organitzadores. Com els primers anys, les corretges i demes
estris necessaris pels portants, La Sang els deixava, un majoral
assistia duran tot el recorregut per donar consells als nous
portants. A l´esquerra Ramón Agustín fent les dites funcions.
El primer portant de la Confraria fou Joan Rossell Capell.

693

Divendres Sant dia 10 d´abril. Els components de la Confraria
que acompanyarien el Pas a la Recollida formant un simpàtic
grup.

La Banda de cornetes i tambors Verge de Misericòrdia de Reus,
ja contractats, desfilant darrera el Pas a la Recollida.
694

Cal esmentar que aquell any una confraressa costejà les flors
que ornaven a la Verge del Pas. Aquell obsequi perdurà mentre
els seus fills assistiren a la Processó. Mai va voler que el seu
gest tingues nom i cognoms. Es respecte doncs el seu anonimat.

695

Processó del Sant Enterrament.

696

La bandera fou portada per el Comte de Sant Llorenç de Munt,
Sr. Josep Maria Quadras i de Queralt, l´acompanyaven els seus
fills.

Mossèn Carles Sauró, confrare, amb la Junta Directiva. A
l´esquerra Josep Maria Nicolau i Antoni Andreu, i a la dreta
Albert Bonet, Josep Albert Ymbert i Alberto Dasca.
697

La Banda de cornetes i tambors Verge de Misericòrdia de Reus
tancava la comitiva. Aquell any fou contractada per la Confraria
per acompanyar-nos tan a la Recollida con a la nit.

El President de la Confraria formant part, com President de
l´Agrupació, de la presidència principal de la Processó del Sant
Enterrament.
698

El dia 19 de novembre hi hagué la reunió de la Junta
acordant, entre altres, nomenar per rebre la medalla a
la fidelitat al confrare Jordi Morant. Agrair al sotspresident segon Lluís de Castellví l´hospitalitat
dispensada al darrer banderer. Davant l´oferiment de
la Banda de tambors del Riu Clar per actuar
gratuïtament, es prengué l´acord de continuar amb la
Banda Verge de Misericòrdia de Reus.
El cens de la Confraria era de 580 inscrits.

La Medalla a la Fidelitat fou entregada per el Confrare Major
Joaquim de Muller al confrare Jordi Morant Clanxet, historiador
i gran devot de Sant Magí. Sempre havia col·laborat amb els
seus escrits a divulgar la història de Sant Magí i les seves
tradicions. Habitualment els seus articles sortien als opuscles
de la Confraria.

699

ANY 1999

Opuscle de 1999. Coberta original de Joan Fabra Gorgas.
Imprès a la impremta Guinart, igual als anys anteriors. Tenia
56 pàgines interiors de les que 5 eren pels col·laboradors.
700
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Dilluns Sant dia 29 de març. Via-Crucis de Sant Magí al seu pas
per el carrer de les Coques. Els cordons que ornaven la Creu
eren del Sant Crist de la Sang.

702

Divendres Sant dia 2 d´abril. Encapçalament de la Recollida de
la Confraria.

703

Abans de sortir la Processó del Sant
Enterrament, li fou entregada la
medalla del quart centenari al
Banderer Dr. Eduard Rius Pey.
L´acte tingué lloc als salons de
l´Hotel Lauria on se l´obsequià i
donà hospitalitat pels membres de
la Junta de Govern.

704

Processó del Sant Enterrament

705

El Retorn del Calvari sota la lluna plena

706

La Bandera fou portada per l´Honorable Dr. Eduard Rius i Pey
al qui acompanyaven els Srs. Josep Prat Domenech i Joan
Albaiges Riera. Els confrares Joan Marcos i Josep Antoni
Belmonte “ donaven la llum” a la Bandera.

La Junta era formada per Josep Maria Nicolau, Albert
Bonet,Josep Albert Ymbert, Antoni Andreu i Rafael de Muller.
Mossèn Carles Sauró ostentava la representació eclesiàstica. La
Banda Verge de Misericòrdia de Reus tancava la comitiva.
707

La Junta anyal tingué lloc el dia 24 de novembre. Es
concedí la Medalla a la Fidelitat al confrare Jordi
Rossell. S´agraí a la direcció de l´Hotel Lauria les
facilitats donades per la recepció del Banderer. També
es parlaren dels futurs abanderats i del autor de la
coberta del proper opuscle.
Al final d´any hi havia inscrits 580 confrares.

La Medalla a la fidelitat fou entregada per el Confrare Major al
confrare Jordi Rossell Carol. La Confraria volia agrair la gran
col·laboració que donava a tots els actes de l´any. Sota la seva
responsabilitat requeia la representació de la Confraria en
diferents esdeveniments. Cuidar-se de que el Retorn del Calvari
estès preparat per el Divendres Sant, col·laborar en la festa de
Sant Magí i l´Aplec a la Brufaganya, etc .etc.

708

PART VII
Any 2000

Començava un nou segle. La Confraria va néixer el
1580, per tant ha conegut 6 segles gràcies a l´esforç
de tots els seus confrares.

709

Opuscle de l´any 2000. Coberta original de Josep Maria Cervera
Romeu, autor també dels encaputxats de la pàgina anterior. Fou
imprès per Guinart Sl, però aquest any hi hagué la novetat del
paper cartolina simulant paper de fil, tan la coberta com
l´interior que tenia 56 pàgines de les que 6 foren destinades
als col·laboradors. Les mides eren de 21 x 15 centímetres. En
feu constar la llista dels banderers des de 1941. A la
contracoberta es posà una vidriera de Sant Magí.
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711

Via Crucis. Dilluns Sant dia 17 d´abril. La Creu de
Sant Magí del Portal del Carro era portada per les
tres Confraries organitzadores. L´Administrador de
l’Església, Mossèn Gallart, dirigia la litúrgia de
l´acte. Els presidents de les tres entitats, Josep
Ferre, Àngel Vicien i Joan Rossell, estaven
acompanyats per el Germà Pons de la Salle i
Mossèn Combalia, Vicari de Sant Pau. Joan Rossell
Capell seguia essent el portant del Sant Crist per
part de la Confraria.

712

Divendres Sant dia 21 d´abril. Recollida del Retorn del Calvari
per els Armats de la Congregació de la Sang després de fer la
reverència al Pas amb el toc de cornetí i el repic dels tabals, i
tot seguit, la marxa dels romans acompanyada del so de les
llances colpejant el terra. Tancava la Banda de Cornetes i
Tambors Verge de Misericòrdia de Reus.
713

Processó del Sant Enterrament.

714

La Bandera fou portada per la confraressa Sra. Rosa Maria
Olivet Güell acompanyada per les seves filles Ariadna i Elisenda
Carol Olivet. Donaven la llum els confrares Lluís Carol i Jaume
Olivet.

715

Junta Directiva amb la representació eclesiàstica del confrare
Mossèn Carles Sauró i els membres de la junta, d´esquerra a
dreta: Rafel de Muller, Josep A. Ymbert, Josep M. Nicolau i
Alberto Dasca. Tancava la Banda Verge de Misericòrdia de Reus.

Presidència de la Processó del Sant Enterrament. El President
de l´Agrupació al costat del Prefecte Mossèn Barberà.

716

El dia 22 de juliol moria a Barcelona el Sots-President Carles
Babot i Boixeda qui, des de 1958 formà part de la Junta
Directiva primer com vocal, després el 1975 com sots-secretari
i finalment el 1985 com Sots-President Primer. A la fotografia
el Sr. Babot a l´esquerra, acompanyat del seu amic Lluís Bonet
i Punsoda. Reproduïm l´article In Memoriam de la confraressa
Núria Bonet Icart.

717

El dia 22 de novembre es reuní la Junta Directiva.
Prengué la paraula el President per comunicar que,
transcorreguts quatre anys des de la seva Presidència
a l´Agrupació d´Associacions de Setmana Santa de
Tarragona, havia decidit no presentar-se a la
reelecció. També comunicà que abans d´acabar el seu
mandat havia signat amb l´Alcalde de Tarragona un
conveni per el que l´Ajuntament donaria una
subvenció a l´Agrupació per fer front, no solament a
les despeses de l´entitat, si no també per repartir
entre els seus membres. Per tal motiu proposà als
assistents de renovar les faldilles o cortines del Pas, si
era possible el més semblant a les primeres de 1941,
però enriquides amb l´escut de la Confraria Brodat
amb fil d´or a la part davantera. La qual proposta fou
aprovada per unanimitat. També es presentaren les
medalles fetes per el joier Santi Pamies que serien
portades pels confrares quan representessin a la
Confraria en actes que no es portés la vesta
reglamentària. Finalment, i abans de fer constar el
condol per la mort del confrare Babot, s´acordà
concedir la Medalla a la Fidelitat als Germans Jujol per
la seva col·laboració.

Medalla de l´orfebre Santi
Pamies, feta d´argent,
que des de aquell any,
porten tan els Banderers
com els acompanyants.
Tanmateix, el Mossèn que
assisteix a la Processó
també la porta.
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Medalla a la Fidelitat que el President entregà al vocal Josep
Maria Jujol i a les seves germanes, les confraresses Tecla i
Teresa, per la constant dedicació organitzant la festa de Sant
Magí i l´Aplec a la Brufaganya.

A final de l´any 2000, hi havien inscrits a la Confraria
581 confrares.
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ANY 2001

El joier Jordi Aleu, que l´any 1942 havia portat el
penó, comunicà a la Confraria que havia fet una
medalla d´argent reproduint l´escut. La Junta
Directiva acordà que s´entregués aquesta medalla al
confrare Joaquim Antoni Rossell Carol per cedir el seu
despatx per les reunions de la Confraria i la seva
infraestructura per fer les funcions administratives
necessàries per el funcionament de la mateixa.

Medalla d´argent feta per l´orfebre Jordi Aleu de Tarragona.

720

Opuscle de l´any 2001. Coberta original del Sr. Francisco José
Daura Saez. Imprès per Guinart Sl, constava de 60 pàgines
interiors de les que 6 eren destinades al col·laboradors. La
contracoberta reproduïa el mateix disseny de la coberta. A les
dues cobertes interiors hi havia el dibuix del confrare amb
capuç.
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722

Via Crucis, Dilluns Sant dia 9 d´abril.
723

Divendres Sant, dia 13 d´abril. La Recollida des de la Rambla
Nova fins la Plaça del Rei, pujant per la Baixada de Peixateria.
Acompanyament musical a càrrec de la Banda Verge de
Misericòrdia.
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Darrer esforç abans d´arribar a la Plaça del Rei.
725

Processó del Sant Enterrament

726

El Retorn del Calvari perfectament il·luminat. Amatent, el cap
dels portants, Joan Miquel Montfort.

727

El Banderer fou el Sr. Baldiri Ros Prat, acompanyat per els Srs.
Antoni Andreu Vives i Joan Maria Nadal Claveria. Per primer any
el Banderer i pendonistes portaven les medalles de l´orfebre
Santi Pamies que la Confraria havia adquirit.

Mossèn Carles Saurò amb la Junta Directiva. La Banda de
Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia de Reus cloïa la
Confraria.
728

El dia 19 de novembre tingué lloc l´Assemblea General
per modificar els estatuts de la Confraria a fi
d´adaptar-los a la nova legislació canònica.
Seguidament, amb la presència del Director Espiritual
Mossèn Albert Vinyes, es nombraren sots-president al
confrare Albert Bonet Llovet, i tresorer al confrare
Antoni Andreu Vives. El President comunicà que les
noves cortines del Pas estarien fetes per la propera
setmana santa, i que es pagarien amb la subvenció de
l´Agrupació. S´acordà també que el President
presentés els nous estatuts a l´Arquebisbat de
Barcelona per la seva aprovació i registre. Mossèn
Albert Taulé demanà de considerar el trasllat de la
festa de Sant Magí al diumenge més proper. S´acordà
estudiar la proposta. També s´aprovà la proposta
d´entregar la medalla a la fidelitat al confrare Antoni
Andreu vives en consideració a la seva dedicació i
entusiasme. Es feu constar el condol de tota la Junta
per la mort del confrare Sots-President segon, Sr. Lluís
de Castellví Bosch-Labrús, que ostentà el càrrec des
de 1981. Hi havien inscrits 581 confrares.
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El confrare Antoni Maria Andreu Vives rebent la Medalla a la
Fidelitat que li fou entregada pel President. Acte que es celebrà
a l´Ajuntament de Tarragona organitzat per l´Agrupació
d´Associacions de Setmana Santa.
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ANY 2002

Aquell any ja es tenien enllestides les cortines o
faldilles del Retorn del Calvari.

Part anterior i posterior del Pas amb les noves faldilles.

Part lateral del Pas. El disseny recordava a l´original de 1941,
llevat de l´escut brodat en fil d´or i envoltat de serrell.
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També s´adquiriren a la casa Pripimar, un suport pel Penó amb
l´escut de la Confraria i dues vares pels arrengladors per
substituir a les de 1941.El pas dels anys va fer aconsellable
canviar les antigues per unes més fortes i sense manteniment.
Si bé les vares no eren tant lleugeres, la seva major alçària i
l´escut més visible, foren ben rebudes per els seus portants. El
suport del Penó, molt més pesat, malgrat ser més estable per
aguantar els cops de vent, no fou de grat de tots els que el
portaven.

732

Opuscle de 2002. Coberta disseny original de Marc Forcadell i
Albert Sanahuja. Imprès a Guinart Sl, constava de 60 pàgines
interiors de les que 6 eren destinades als col·laboradors. Les
mides 21x 14,7 cms. Paper estucat i enquadernat, la coberta i
contra-coberta eren plastificades. La contra-coberta reproduïa
la medalla d´argent del joier Jordi Aleu.
733
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Dilluns Sant dia 25 de març. El Via-Crucis sortí de l´Ermita del
Portal del Carro i passà per davant del Seminari, Pla de Palau,
Pla de la Seu fins arribar de tornada a l´Ermita de Sant Magí.
Mossèn Francesc Gallart, com cada any, fou l´encarregat de
dirigir-lo amb reflexions molt encertades.
735

Divendres Sant dia 25 de març. La insistent pluja, que aparegué
a primera hora del matí, no donà cap possibilitat de fer la
Recollida. Els confrares i fidels, estaven amatents a la Plaça del
Rei per conèixer si sortiria la Processó del Sant Enterrament.
Tots esperaven que finalment poguessin sortir.
736

Anaven passant les hores i no deixava de ploure. Malgrat el Pas
estava ornat, els portants preparats i la banda de música
present, no pogueren sortir. Molts fidels entraven a l´Església
de La Sang per adorar al Sant Crist d´aquella Congregació. Feia
molt temps que noes suspenia la Processó per causa de la pluja.
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El dia 26 de novembre tingué lloc l´Assemblea on
s´informà que s´havien aprovat els Estatuts el dia 6
de juny per el decret 25/2002. També es comunicà que
tan les faldilles com els suports de Penó i vares del
arrengladors s´havien pagat amb la subvenció rebuda
de l´AASST. Igualment es presentà la nova insígnia de
la Confraria que substituïa a l´anterior que s´havia de
portar necessàriament al trau. La nova era tipus “pin”
molt més portable i visible. Es comunicà que el
Banderer Sr. Ramón Mullerat, al no poder participar a
la Processó per la pluja es comprometia a ser Banderer
el proper any. Finalment s´acordà que la Medalla a la
Fidelitat fos atorgada a Mossèn Vicenç Morera, qui fou
administrador del Santuari de Sant Magí lluny, i aquell
any, jubilat. Hi havia inscrits 579 confrares.

Nova insígnia de la Confraria que tenia un bany d´or.
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Mossèn Vicenç Morera Bori, confrare i ex-administrador del
Santuari de la Brufaganya, rebent del President la Medalla a la
Fidelitat per la continuada hospitalitat i col·laboració amb la
Confraria amb motiu de l´Aplec anyal a Sant Magí lluny.

Nadala de 2002.
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ANY 2003

El dia 7 de gener moria a
Barcelona el membre de la
Junta Lluís Nel·lo Monné.
Vocal des de 1976, sempre
havia assistit a la Processó
amb el capuç, declinant
per austeritat formar part
de la Junta Directiva que
anava descoberta.
Prengué la torxa del seu
Pare Ignasi Nel·lo Ferraté
que havia estat també
membre de la Junta, i feu
confrares als seus fills i
nets.

L´Agrupació d´Associacions de Setmana Santa de
Tarragona organitzà el primer Congrés de Confraries
de Setmana Santa de Catalunya que tinguè lloc a la
ciutat de Tarragona. El Congrés es celebrà els dies 7,
8 i 9 de març amb una gran assistencia de les
Setmanes Santes catalanes. Tan l´Arquebisbat com
l´Ajuntament de Tarragona colaboraren en aquest
pioner esdevaniment.
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Fotografia dels assistents a les escales de la Catedral, i entrega
de recordatoris en l´acte de cloenda. La Confraria rebé una
placa commemorativa i a la vegada, el President entregà la
medalla d´argent de la Confraria a l´Agrupació d´Associacions
de Setmana Santa de Tarragona.
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Opuscle de 2003. Coberta original de Fidel Solé Torné. El mateix
fons es posà a la contra-coberta. Hi havien 64 pàgines interiors
de les que 6 eren reservades per els col·laboradors. Fou imprès
per Guinart Sl. Les cobertes eren de cartolina rugosa, paper
interior cartolina mate i enquadernat. Mides 20´70 x 15 cms.
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Via Crucis, Dilluns Sant dia 14 d´abril.

744

Divendres Sant dia 18 d´abril. la Recollida tingué lloc, com
sempre a la Rambla Nova, però aquell any s´estrenava el nou
paviment. Finalment pogueren també estrenar les noves
faldilles del Pas.
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Portava la Bandera a la Recollida el President de l´Agrupació,
confrare Josep Ignasi Boada Gasulla. Tancava la comitiva la
Banda de Cornetes i Tambors Verge Misericòrdia de Reus.
Aquell any es pasà per la Rambla Vella i es pujà per el carrer
Sant Oleguer
747

El Pas portat per els portants pel carrer de Sant Oleguer, abans
d´enfilar la Baixada de la Misericòrdia de pujada. La Plaça del
Rei, plena de gom a gom per veure d’a prop els Passos.
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Processó del Sant Enterrament.
749
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El Banderer fou el Sr. Ramón Mullerat i Balmanya, acompanyat
per el Sr. Josep Maria Sentís Bonet i el Sr. Josep Mullerat Prat.La
Confraria agraí al Sr. Ramón Mullerat que, al no poder portar la
Bandera l´any passat per raó de pluja, tornés a colaborar aquell
any amb un altre donatiu.
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La Junta acompanyada per el confrare Mossèn Carles Sauró.
D´esquerra a dreta: Alberto Dasca, Antoni Andreu, Joan
Rossell, Carles Sauró, Albert Bonet, Josep Albert Ymbert i Josep
Maria Nicolau.

La Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia de Reus
desfilant darrrera de la Junta.

752

El 26 de novembre tingué lloc l´Assemblea anyal.
S´acordà entregar la Medalla a la fidelitat al confrare
d´honor Enric Olivé Martínez. També augmentar
l´assegurança del Pas i restaurar les corones de les
tulipes del Pas.
Hi havien inscrits 569 confrares.

La Medalla a la Fidelitat fou entregada al confrare d´honor Sr.
Enric Olivé i Martínez. Per raons de salut la recollí de masn del
President la seva Filla.

753

Nadala 2003

754

ANY 2004

755

.

Opuscle de l´any 2004. Coberta original del confrare Joan
Domingo Saigí. Tenia la particularitat d´ocupar tan la coberta
com la contracoberta formant un sol quadre. Imprés per
Guinart Sl, constava de 60 pàgines interiors de les que 5 eren
destinades als colaboradors. Coberta plastificada, paper
estucat i enquadernat. Mides 21 x 15 cms.
756

Revers de la coberta de l´opuscle 2004.

757

758

Via Crucis dia 5 d´abril.

759

Dimecres Sant dia 7 d´abril. La Confraria participava sempre
amb alguns confrares a la Processó del Dolor de la Germandat
Jesús de la Passió. El President de la Confraria hi participà com
a representant de l´Agrupació d´Associacions.
760

Divendres Sant dia 9 d´abril. Recollida del Pas.

761

La Banda Verge de Misericòrdia acompanyant a la Confraria.

762

Processó del Sant Enterrament, el Penó de la Confraria desfilant
per primera vegada amb el nou suport.

763

764

El Retorn del Calvari davant de les muralles de Tarragona.
S´estrenaven les corones restaurades de les tulipes de vidre
aconseguint la renovació de tots els elements de la il·luminació
.

765

766

Banderer Sr. Carles Cuatrocases Targa, acompanyat per els
confrares Antoni Andreu Vives i Ivan Martí Bertrand.

D´esquerra a dreta els confrares Miquel Allué, Jaume Olivet,
Conxita Salas, Rosa M.Olivet i Lluís Carol.

767

Junta de Govern, d´esquerra a dreta Josep A. Ymbert, Joan
Rossell, Carles Sauró, Albert Bonet, Ignasi Mora i Alberto Dasca.
Miquel Mora fou convidat per la Junta a la presidència en
qualitat de President de la Confraria de la Sang de Maó.

Banda Verge de la Misericòrdia de Reus.

768

La Medalla a la Fidelitat fou entregada pel confrare Àngel Vallvé
al confrare i Cap dels Portants Joan Miquel Montfort López per
la seva valuosa dedicació organitzant any darrera any el grup
de portants del nostre Pas.

L´Assemblea General Ordinària es celebrà el dia 23 de
novembre. A destacar la incorporació del vocal Xavier
Nel·lo Padrós.

*************

769

ANY 2005

MIQUEL MELENDRES (1905-1974)
Selecció de versos feta per el confrare Lluís Maria Salvat.

770

El cartell de la Setmana Santa de Tarragona reproduí la imatge
de la Verge del Retorn del Calvari
771

Opuscle 2005. Coberta oli original d´Ethel Martí que s’estenia a
la contracoberta. Imprès a Guinart Sl, constava de 60 pàgines
interiors de les que 5 eren destinades als col·laboradors. Estava
enquadernat tot ell amb paper cartolina beix. Mides 20,5 x14,5
cms.

772

Prolongació coberta opuscle.

773

774

Dilluns Sant 21 de març. Via-Crucis Sant Magí.
775

Divendres Sant dia 25 de març. Recollida.

776

Aquell any es restaurà la corona de la Verge.
777

Josep Maria López dirigint el Retorn del Calvari. El cap dels
Portants, Joan Miquel Montfort era el conductor. Tancava la
Recollida la Banda Verge de Misericòrdia de Reus.

778

Processó del Sant Enterrament.

779

780

Passant per el Portal de Sant Antoni.

781

Banderer Sr. Joan Fontfreda Puig, acompanyat per el confrare
Rafael de Muller i d´Abadal i Lluís Fontfreda González.

Junta Directiva. D´esquerra a dreta: Josep A. Ymbert, Antoni
Andreu, Joan Rossell, Mossèn Carles Sauró, Albert Bonet, Josep
M. Nicolau i Alberto Dasca. Banda Verge de Misericòrdia de
Reus.
782

El dia 10 de Novembre es feren les eleccions a
President. No es va presentar cap candidatura i
l´Assemblea decidí que continués l´existent.
Assistí el Director Espiritual Albert Taulé qui aprovà la
continuïtat de la Junta. A l´Assemblea Ordinària, entre
altres, es prengué l´acord de donar la Medalla a la
Fidelitat al congregant de la Sang Ramón Agustín Solé.
La Nova Junta obsequià un sopar de germanor a
Mossèn Albert Taulé.
Hi havia inscrits 561 confrares.

Medalla a la Fidelitat entregada a Ramón Agustín Solé,
congregant de la Sang, per la seva constant col·laboració amb
la Confraria. Li fou lliurada epl seu President a l´Ajuntament de
Tarragona.

783

ANY 2006

Joan,
l’apòstol
sant
d´esperit noble,/ galileu
benaurat i generós,/ del
calvari retorna, pesarós/
ferit per la maldat que té
el seu poble.
Crist ha mort i Joan res
no pot fer-hi,/Mes pot ser
el
suport
de
l´adolorida/Mare
del
Redemptor,
de
dol
transida./I al costat seu
camina el Misteri.
Acompanya Joan la Mare
Santa/per dur-la a on
rebrà Crist sepultura./
contemplant-la tan plena
d´amargura,/ell procura
consol a pena tanta.
Amb amor filial sosté
Joan/ el braç cansant de
la Verge Maria./L´ajuda
a caminar; han de fer
via:/les trompetes del
Temple sonaran.
I el món jueu, fidel al calendari,/ la festa de Pasqua iniciarà./
Joan li cal lleuger, doncs, caminar/ quan retorna, amb Maria,
del Calvari.

Lluís Maria Salvat i Galtés

784

Opuscle 2006. Coberta i contra coberta, oli original de Jenny
Glover. Imprès a Guinart Sl. Constava de 64 pàgines interiors
de les que 5 eren destinades als col·laboradors. Cobertes
plastificades, enquadernat i paper interior estucat. Mides:
20,80x 14,80 cms.
785

Contra coberta de l´opuscle que formava part del oli que
l’il·lustrava.

786

787

Dilluns Sant, dia 9 d´abril. Via Crucis de Sant Magí. Aquell any
fou portant del Sant Crist de Sant Magí per part de la Confraria
el Cap de Portants, Joan Miquel Monfort.

788

Divendres Sant, dia 14 d´abril. Recollida.

789

790

791

Processó del Sant Enterrament. El Penó obrint la participació de
la Confraria.

792

El Retorn del Calvari.

793

El Banderer fou el Sr. Sergio Gómez de Alba Ruiz, acompanyat
per el Sr. Manuel Hrensperger i el Sr. José Ramón de Muller
Dalmases.

794

Junta Directiva, d´esquerra a dreta: Josep A. Ymbert, Joan
Rossell, Mossèn Carles Sauró, Albert Bonet i Alberto Dasca.

La Banda de cornetes i tambors Verge de Misericòrdia de Reus
tancant la comitiva.
795

El dia 20 de novembre tingué lloc l´Assemblea anyal.
Entre d´altres acords es donà la Medalla a la Fidelitat
al confrare Mossèn Carles Sauró al complir-se deu
anys de la seva participació a la processó del Sant
Enterrament. També s´acordà donar un donatiu de
200€ per la restauració de la Capella del Santíssim de
la Catedral de Tarragona. Finalment el President
explicà que l´aprovació del Estatuts per part de
l´Arquebisbat de Barcelona, per haver de modificar
una paraula, estava paralitzada, doncs el nou
Arquebisbe Martínez Sistach els tenia pendents de
revisar, aquests i altres presentats a l´Arquebisbat. Hi
havien inscrits 569 confrares.

Medalla a la Fidelitat entregada al confrare Mossèn Carles
Sauró i Calzada, per la seva participació a la Processó del Sant
Enterrament en complir-se deu anys, i la continuada
col·laboració amb la Confraria. L´acte tingué lloc a
l´Ajuntament de Tarragona.

796

ANY 2007

Tercer Congrés Català de Confraries celebrat a Barcelona
els dies 9, 10 i 11 de febrer.

A l´Assemblea Extraordinària del 28 de febrer
s´aprovà la modificació d´alguns articles dels Estatuts
d´acord amb les directrius de l´Arquebisbat.
797

Joaquim de Muller era un dels puntals de la Confraria a
Tarragona. Des de que es va posar davant com responsable de
la preparació de la Setmana Santa i representant de l´Entitat a
la Imperial Tàrraco, la seva empremta va quedar en el record e
tots.

798

Opuscle de 2007. Coberta i contracoberta formaven l’aquarel·la
original de Josep Serra-Llimona. Imprès a Guinart Sl. constava
de 62 pàgines interiors de les que 5 eren destinades als
col·laboradors. Coberta plastificada, opuscle enquadernat i
paper estucat. Mides 21 x 15 cms.

799

800

801

Dilluns Sant dia 2 d´abril. Via-Crucis. Joan Miquel Monfort va
ser el portant del Crist per part de la Confraria.
802

Divendres Sant dia 6 d´abril. Després de la reverència dels
Armats, els representants de la Confraria, encapçalats per el
penó, es dirigien a la Plaça del Rei. Tancava la comitiva la Banda
de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia de Reus.

803

804

Processó del Sant Enterrament.
805

806

El Banderer fou el Sr. Francisco Maruenda Garcia, acompanyat
per el Sr. Eduardo Escartin Sánchez i el confrare Antoni Maria
Andreu Vives.

Junta Directiva: d´esquerra a dreta: Rafael de Muller, Joan
Rossell, Carles Sauró, Albert Bonet i Alberto Dasca. Banda
“Verge de Misericòrdia” de Reus.
807

La Medalla a la fidelitat fou entregada a la confraressa Rosa
Maria Olivet Güell. Gran col·laboradora de la Confraria, Madrina
del Penó l´any 1997 i Abanderada l´any 2000.

El dia 13 de desembre tingué lloc l´Assemblea General
Ordinària. El President comunicà que s´havia rebut de
l´Agrupació d´Associacions de la Setmana Santa de
Tarragona 7.500 € que serien destinats a la reparació
de la mecànica del Pas, prevista en els propers dos
anys. El vocal Rafael de Muller presentà la seva
dimissió per raons d´edat. Per cobrir la seva plaça es
proposà com nou vocal al seu fill Rafael de Muller
Barbat. Com a l´Assemblea assistí el nou Director
Espiritual de la Confraria, Mossèn Ignasi Mora Terrats,
nova Junta quedà completada. Mossèn Ignasi era el
nou Rector de Santa Maria del Mar per haver
traspassat Mossèn Albert Taulé Vinyes. A final d´any
hi havia inscrits 567 confrares.
808

La nova Junta de Govern a finals de 2007.

809

ANY 2008

810

Opuscle 2008. Coberta i contracoberta original d´Hilario Alfaro.
Imprès a Guinart Sl., constava de 56 pàgines interiors de les
que 5 eren destinades als col·laboradors. Coberta plastificada,
paper estucat i enquadernat. Mides: 20,80 x 14,80 cms.

811

continuació de la coberta.

812

(la impremta no corregí la data del Divendres Sant)

813

Diumenge de Rams dia 16 de març. Catedral de Tarragona.
Oferiment del ciri pasqual per la Confraria. Al moment de
l´Ofertori els membres de la Confraria portaren el Ciri Pasqual
per ser entregat al Sr. Arquebisbe, també li entregaren el Calze,
aigua i vi, per ser consagrats.

814

Audiència del Sr. Arquebisbe als confrares que representaven
a la Confraria. I a baix, el ciri exposat al carrer del Portalet de
Tarragona junt amb altres objectes identificadors.

815

Dilluns sant dia 17 de març. Via-Crucis de Sant Magí. Per part
de la Confraria portava el Sant Crist, Joan Miquel Monfort. El
confrare Jordi Rossell, com des del primer dia, portava la forca.

816

Divendres Sant dia 21 de març. Els Armats obrint pas després
de la reverència al Retorn del Calvari. Es complien 250 anys dels
Armats de la Congregació de la Sang.

817

Els confrares més petits participant de la Recollida.

818

Després del Retorn del Calvari desfilava a la Recollida la Banda
de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia de Reus.

819

Processó del Sant Enterrament.

820

Banderer el confrare Francesc Ricomà de Castellarnau,
acompanyat per els Srs. Sebastià Potau Mas i Sebastià Potau
Bustamante. Donaven la llum els confrares Joan Domingo Saigí
i Lluís Carol Quintana.
821

Junta de Govern, d´esquerra a dreta: Antoni M. Andreu, Josep
M. Nicolau, Joan Rossell, Mossèn Carles Sauró, Albert Bonet i
Josep A. Ymbert.

Banda Verge de Misericòrdia de Reus que tancava la comitiva.
822

823

La Medalla a la Fidelitat fou entregada al confrare i membre de
la Junta Albert Bonet Llovet, Sots-President, per la seva
dilatada estima i col·laboració, des de la infància, amb la
Confraria. Li fou entregada a l´Ajuntament de Tarragona.

El dia 18 de desembre es celebrà l´Assemblea General
Ordinària. Es feu constar el condol per la mort del
membre de la Junta Ángel Vallvé que morí a Tarragona
el dia 25 d´abril.
El President comunicà que després de la Setmana
Santa havien començat a reparar la direcció del Pas i
l´habitacle del conductor, també reforçaven els frens
i es canviaven les llantes de les rodes i neumàtics.
Per altre part es feu constar l´agraïment a la
confraressa
Anna Huguet Güell per haver creat
gratuïtament la pàgina web de la Confraria amb la
direcció: www. confraria sant magi barcelona.com / i
el mail: santmagíbarcelona@gmail.com
Hi havien inscrits 567 confrares.
***
824

ANY 2009

825

Opuscle 2009. Coberta i contracoberta original de Dorotea
Buxton Hyde. Imprès a Guinart Sl., constava de 56 pàgines
interiors de les que 4 eren destinades als col·laboradors.
Coberta en cartolina i interior en paper setinat. Enquadernat.
Mides 20,80 x 14,80 cms.

826

Contracoberta pertanyent al mateix quadre.

827

828

Via Crucis dia 6 d´abril.

829

Divendres Sant dia 10 d´abril. Acompanyament musical a
càrrec de la Banda Verge de Misericòrdia de Reus.
830

El Retorn del Calvari, tarda del Divendres Sant.

831

Processó del Sant Enterrament.

832

Duran el recorregut caigué un plugim que finalment aturaria la
Processó del Sant Enterrament. Sortosament es pogueren fer
les fotografies abans de la suspensió.

833

Curiosa imatge del rostre del cap dels portants, conductor del
Pas, amb l´atenta mirada esperant la represa de la marxa.

834

El Banderer fou el Sr. Joan Guinovart Cirera, l´acompanyaven
el Sr. Xavier Orozco Delclòs i el Sr. Xavier Ortega Florensa.

La Junta Directiva, aquest any sense representació eclesiàstica
per indisposició del Mossèn. Tancava la Banda Verge de
Misericòrdia. D´esquerra a dreta els confrares: Antoni M.
Andreu, Josep A. Ymbert, Joan Rossell, Albert Bonet i Joan
Domingo. Seguia la Banda Verge deMisericòrdia de Reus
835

El Retorn del Calvari es posà junt amb els Passos, que no tenien
Església pròpia, a una carpa muntada a la Plaça Verdaguer. La
Processó es suspengué quan el Pas arribava al Portal de Sant
Antoni on es protegí de la pluja. Desprès es pogué seguir fins
arribar a la Plaça de la Font on es donà l´ordre de retornar els
Passos al seu lloc d´estada i suspendre la Processó.

836

El dia 19 de novembre tingué lloc l´Assemblea
Ordinària. El President informà que ja estava inscrita
la Confraria al Registre d´Entitats del Ministeri de
Justícia amb el número 7246-SE/C i que s´havia
obtingut el CIF nou: R-0801689-A.
La Medalla a la fidelitat es decidí fos atorgada al
confrare Rafael de Muller i d´Abadal.
També s´informà que les obres fetes al Pas estarien
enllestides al proper mes de gener.
Finalment es nombraren dos càrrecs nous: vocal
delegat a Tarragona: Jordi Rossell Carol. Vocal: José
Ramón de Muller i de Dalmases.
Hi havia inscrits 563 confrares.

Medalla a la Fidelitat atorgada al confrare Rafael de Muller i
d´Abadal per agrair la seva dedicació a la Confraria duran la
llarga pertinença des de la seva reorganització el 1940. L´acte
tingué lloc a l´Ajuntament de Tarragona.

837

***

838

PART VIII
ANY 2010

Nova década. La restauració del Pas era l´objectiu
principal.

Duran el mes de gener els mecànics entregaren el Pas amb les
reformes pactades: Direcció totalment reforçada i fàcil
d´accionar. Seient conductor totalment confortable (abans era
una base de fusta i es posava un coixí. Eixos de les rodes nous
amb canvi de llantes i neumàtics. Revisió de frens i de
l´estructura de fusta que aguantava la base de la peanya i el
pes de les imatges , Creu i canelobres.

839

Opuscle de l´any 2010. Coberta original de Antoni Tomàs Torné.
Imprès a Guinart Sl. Constava de 52 pàgines interiors de les que
3 eren destinades als col·laboradors. Coberta plastificada,
enquadernat i paper setinat. Mides 20,80x14,80 cms.

840

841

Dilluns Sant dia 29 de
març.
Via-Crucis de Sant Magí,
organitzat per l´Associació
La Salle, Congregació del
Descendiment i la Confraria.
Per part de la Confraria,
obria la participació el Penó.
Aquell any el portant del
Crist de Sant Magí fou Víctor
Alfaro Mateu.
Com era habitual presidia el
Via-Crucis
l´Arquebisbe
Pujol, i el dirigia el canonge i
Administrador de Sant Magí,
Francesc Gallart.

842

Divendres Sant dia 2 d´abril. Recollida del Misteri .

843

Un nodrit grup de confrares petits encapçalaven amb el penó la
participació de la Confraria. La tancava la Banda Verge de
Misericòrdia de Reus.
844

Processó del Sant Enterrament. Després del Penó seguien dues
fileres de confrares joves destapats, que precedien als
encaputxats. Amb ells una arrengladora, i l´altre darrera el Pas
El Retorn del Calvari.

845

Confrares: Joan Domingo, Montse Roigé, Joan Guinovart, Anna
Costa i Xavier Orozco.

846

Un petit ensurt tingueren quan davant del Col·legi de la
Ensenyança el Pas quedà travat, doncs els frens davanters es
quedaren fermats. La Junta decidí prosseguir el camí sense el
Pas. Mentrestant, l´enginy del Cap de Portants, Joan Miquel
Monfort, solucionà el problema desfent els dits frens, quedant
actiu els de darrera i el de mà. El Pas s´incorporà al final del Pla
de la Seu.
847

Banderer Sr. Josep Prat Domenech, acompanyat per els Srs.
Josep i Ferran Prat Blanco.

D´esquerra a dreta: Jose R. Muller, Josep A. Ymbert, Joan
Rossell, Mn. Carles Sauró, Albert Bonet, Josep M. Nicolau, i
Antoni M. Vives. Tancava Banda Verge de Misericòrdia.
848

Medalla a la Fidelitat atorgada al Secretari Josep Maria Nicolau
Queral per la seva constant dedicació a la Confraria. L´acte es
celebrà a l´Ajuntament de Tarragona amb la presència de
l´Alcalde i l´Arquebisbe.

El dia 14 de desembre es celebrà l´Assemblea General
Ordinària. S´acordà fer una medalla amb cordó per els
confrares que la volguessin.
També s´informà de que el Misteri seria traslladat a
un magatzem del Port de Tarragona mentre es feien
obres a l’Església de la Sang, i que estava previst
retornés el Pas a meitat de febrer del proper any.
Finalment s´acordà que, vist l´increment de preus de
la impremta Guinart, es fes l´opuscle a la impremta
Comercial de Tarragona que seria un 30% més
econòmic. Hi havien inscrits 566 confrares.

849

Nadala 2010

***

850

ANY 2011

851

Amb motiu del 70è aniversari de l´assistència a la Setmana
Santa de Tarragona, s´edità una medalla amb cordó per els
confrares que desitgessin tenir-la. L´empresa que la
proporcionà fou Pripimar de Múrcia.
852

Opuscle 2011. Coberta i contracoberta aquarel·la original
d´Hilario Alfaro. Imprès a la impremta Comercial de Tarragona.
Constava de 56 pàgines interiors de les que 3 eren destinades
als col·laboradors. Coberta amb cartolina, interior amb paper
estucat. Enquadernat. Mides: 21x14,80 cms.
853

Contracoberta que formava part de l’aquarel·la.

854

855

Dilluns Sant 18 d´abril. Via-Crucis amb el Crist de Sant Magí.

856

Divendres Sant dia 22 d´abril. La Recollida no pogué fer-se,
doncs la pluja impedí que sortissin els Armats. El Retorn del
Calvari es trobava a la carpa instal·lada a la Plaça Verdaguer
per acollir els Passos que no tenien Església. Avançada la tarda,
i veient que parava de ploure, els portants emplaçaren el Misteri
al seu lloc de la Plaça del Rei. Tothom tenia l´esperança de que
es podria sortir al capvespre.
857

Processó del Sant Enterrament. Encara que la pluja era
amenaçant, es sortí tocades les deu del vespre. El mal temps no
foragità als confrares, que fidels hi participaren. Durant la
Processó algunes gotes es deixaren caure, però no suficients
per aturar-la.

858

Banderer Sr. Xavier Orozco Delclòs, acompanyat per el Sr. Lluís
Orozco Delclòs i per el Sr. Arnau Dalmases Costa.
859

860

Formaven la Presidència: Lluís Carol, Antoni M. Andreu, Joan
Rossell, Mn. Carles Sauró, Albert Bonet i Joan Guinovart.

La Banda de cornetes i tambors Verge de la Misericòrdia de
Reus tancava, per darrera vegada, la comitiva. Aquell any
incorporaren caixes xineses per ser tocades des del Portal de
Sant Antoni fins la Plaça de la Font, la raó fou que els decibels
de la Banda eren tan elevats que, a la part alta, ressonaven
excessivament.
861

La Medalla a la Fidelitat fou entregada “In Memoriam” a la
Confraressa d´Honor Mercedes de Canals i de Torres, que morí
a Barcelona al mes d´agost. Des de que el seu pare Josep Maria
de Canals va formar part de la Confraria l´any 1940, la família
Canals va estar íntimament relacionada amb la vida de
l´Entitat. Casa Canals acollia als Banderers el Divendres Sant.
Hospitalitat que la finada Mercedes seguí donant fins que la
salut li permeté. Ella fou la primera dona que l´any 1978
participà a la Processó del Sant Enterrament amb vesta sense
capuç. Recollí el guardó per part de la família Alberto Dasca.
862

El dia 6 de novembre es celebrà a Santa Maria del Mar la Missa
pels confrares difunts. El Cor de la Catedral de Tarragona,
acabada la santa Missa, interpretà peces del seu repertori.
Monsenyor Miquel Barberà dirigí el Cor que fou molt valorat pels
fidels presents.

El dia 15 de desembre es celebraren les Assemblees
Ordinària i Extraordinària per l´elecció de la nova
Junta Directiva. Per unanimitat es reelegí la Junta
sortint.
S´informà que els Passos es podrien contemplar dins
de la Catedral de Tarragona el proper any durant la
setmana santa.
També el vocal Alberto Dasca informà que hi havia un
Blog: (http://cofradiasanmagin.blogspot.com/) i el
perfil de facebook: ( Cofradia de San Magín Mártir de
Barcelona). Hi havien inscrits 570 confrares.
863

Junta de Govern elegida el 15 de desembre.

Nadala 2011

864

***

ANY 2012

El dia 10 de març la Confraria fou convidada per l´Agrupació
d´Osca a presentar la seva història. L´acte tinguè lloc al saló
de la Diputació i fou presidit pel Bisbe d´Osca. Després de la
conferència del President Joan Rossell, el cronista oficial de la
Setmana Santa de Tarragona, Josep Maria Sabaté feu una
exposició de la Setmana Santa tarragonina.
865

La pintura de Kayo Bonachí que il·lustrà l´opuscle, fou
exposada a la Farmàcia Central de Tarragona.

Per primera vegada les confraries que no tenien Església pròpia
pogueren posar els Passos a la Catedral de Tarragona, com és
natural, s´agraí al Capítol de la Catedral el seu gest.

866

El Retorn del Calvari a la Catedral de Tarragona.

867

La Verge del Retorn del Calvari sota el rosetó de la Catedral.

868

Opuscle de 2012. Coberta i contracoberta original de Kayo
Bonachí. Imprès a Impremta Comercial, constava de 46 pàgines
interiors de les que 3 eren destinades als col·laboradors. Paper
estucat i enquadernat. Mides: 21 x 15 cms.

869

Contracoberta que forma part del quadre de la coberta.

870

871

Dilluns Sant dia 2 d´abril. Via-Crucis del Crist de Sant Magí.
Portava el Sant Crist el confrare Joan Rossell Capell i la forca el
confrare i membre de la Junta Jordi Rossell Carol.

872

Divendres Sant dia 6 d´abril. Recollida del Misteri.
L´acompanyament musical fou per primera vegada el grup
Ministrers de Tarragona amb els instruments tradicionals.

873

Processó del Sant Enterrament. Els petits obren la participació
de la Confraria. Degut al pes del suport metàl·lic del Penó, es
decidí tornar al suport antic de fusta, però es fixà la travessa
per que no es mogués duran la Processó. També s´adquirí una
banda de cuiro per portar-lo més còmodament, doncs gairebé
sempre eren joves els portants.

874

Banderer Sr. Sanen Florensa Palau, acompanyat per els Srs.
Xavier Ortega Florensa i Enric Jané.

875

Junta Directiva, d´esquerra a dreta: Antoni M. Andreu, Joan
Rossell, Mn. Carles Sauró, Albert Bonet i Josep A. Ymbert.

Grup musical Ministrers de Tarragona. Per primera vegada
acompanyaren la Confraria a la Processó del Sant Enterrament
876

Medalla a la Fidelitat atorgada a Elisenda Serrano Reyné per la
seva dedicació, més de vint-i-cinc anys, a l´administració de la
Confraria des del despatx del confrare Joaquim A. Rossell Carol.
L´acte es celebrà a l´Ajuntament de Tarragona.

La Junta General Ordinària es celebrà el dia 13 de
desembre. Entre els acords adoptats cal esmentar el
relacionat amb la setmana santa, demanar al
confrares assistents a la Processó que tinguin cura
amb la vestimenta, sobretot sabates negres, d´acord
amb les directrius rebudes de la Congregació de la
Sang, entitat organitzadora de la Processó del Sant
Enterrament. Hi havien inscrits 570 confrares.

***

877

ANY 2013

878

Opuscle 2013. Coberta i contracoberta original de Tito Figueras.
Imprès a Impremta Comercial. Constava de 54 pàgines de les
que 6 eren destinades als col·laboradors. Paper estucat, i
enquadernat. Mides 21 x 15 cms.

879

Contracoberta prolongació de la coberta.

880

881

El Retorn del Calvari s´exposava a la Catedral de Tarragona
abans de la Setmana Santa.

882

Via-Crucis, Dilluns Sant 25 de març.
883

Divendres Sant dia 29 de març . El Pas es
portà des de la Catedral a la Rambla Nova
amb els dubtes de si plouria i s´hauria de
suspendre la Recollida. Previsorament
els portants cobriren les imatges.
Finalment els Armats pogueren fer la
reverència i la Confraria es dirigí a la
Plaça del Rei acompanyats pels Ministres
de Tarragona.

884

885

Processó del Sant Enterrament. Des de la sortida la pluja
amenaçant feia preveure el pitjor, quan es passava per el carrer
del claustre ja queia insistentment.

886

Els joves, malgrat el mal temps, no faltaren a la Processó.

887

Duran tot el recorregut un plugim constant anunciava que més
endavant es tornaria pluja de veritat. Tothom restava al seu
lloc.
888

El Retorn del Calvari seguia el seu pas. Els portants estaven
amatents de rebre l´ ordre de cobrir les figures per que no es
malmetessin amb la pluja.

889

El Banderer fou el Sr. Albert Vallvé Navarro, acompanyat per la
Sra. Anna Mateu Morelló i la Sra. Maria José Solà Sugranyes.
Donaven la llum els confrares Joan Marcos i Hilario Alfaro.

La Presidència estava formada, d´esquerra a dreta, per els
confrares: Joan Guinovart, Joan Rossell, Mn. Carles Sauró,
Josep A. Ymbert, José Ramón de Muller i Antoni M. Andreu.
Tancava la comitiva el grup musical Ministrers de Tarragona.
890

Els dies 4, 5 i 6 de maig
tingué lloc a Tarragona el
26è “Encuentro Nacional de
Cofradías de Semana Santa”
Organitzat per l´Agrupació
d´Associacions de Setmana
Santa de Tarragona, aquell
congrés fou un èxit tan de
participants com de la molt
acurada organització.
El primer dia, després de la
benvinguda es celebrà per
primera vegada la cerimònia
de la llum, cada confraria
oferia un ciri que portava un
jove acompanyat per un
confrare amb capuç. El jove
Oriol Domingo i el delegat
Jordi
Rossell
foren
els
encarregats de representar a
la Confraria.

Els actes es celebraren al Seminari de Tarragona. El President
de la Confraria, Joan Rossell, exposà les catorze estacions del
Via-Crucis mitjançant els catorze diorames, que tenien
l´originalitat d´estar tots comunicats. La darrera estació també
representava la Resurrecció. Tots els assistents quedaren
impressionats per la idea i realització dels diorames. La
Confraria col·laborà així en aquell Congrés tant important per
Tarragona, doncs donava a conèixer la seva Setmana Santa.

891

Una altre representació, també del President de la Confraria,
fou la reproducció dels Passos i acompanyants davant de
l’Església de Natzaret a la Plaça del Rei. Els Armats acataven al
Sant Crist de la Sang en presència dels Passos existents a
Tarragona l´any 1978.

Les confraries de Tarragona també esposaren les seves
Banderes i altres objectes representatius de cada entitat.
892

A un espai de l´Autoritat Portuària de Tarragona es portaren
els Misteris amb la Bandera, Penó i vesta de cada entitat qui
volgué participar. La ciutat de Tarragona podia admirar
tranquil·lament els Misteris fora de la Setmana Santa.

El 15 de Novembre la Confraria assistí al quart Congrés.
893

La Medalla a la Fidelitat fou entregada a la confraressa Montse
Roigé Pons, per la seva dedicació entusiasta que aglutinà a
tota la seva família participant dels actes de la Confraria.
----

L´Assemblea General , en el referent a la Setmana
Santa, tingué la particularitat de celebrar-se al
Santuari de la Brufaganya. Es comunicà que s´havia
començat el canvi de tots els suports de les espelmes
que es canviaven per unes metàl·liques roscades a la
base evitant que amb la calor es poguessin separar.
També que una empresa de Reus estava solucionant el
endèmic problema de la suspensió per evitar que el
Misteri caigués lateralment. Finalment es comunicà
que l´Arquebisbe de Tarragona havia concedit el
permís per que les entitats que no tinguessin Església
poguessin guardar el seu Pas a l´Església de Sant
Agustí, com es pot comprendre la notícia fou molt ben
rebuda per els confrares.
894

Amb motiu de la mort del Director Espiritual, Mossèn Ignasi
Mora Terrats, fou nombrat nou Rector de Santa Maria del Mar,
Mossèn Salvador Pie Ninot, essent per tant nou Director
Espiritual de la Confraria que tenia inscrits 571 confrares.

Nadala 2013

895

ANY 2014

896

Rebuda
l´autorització
per traslladar el Pas a
Sant Agustí, s’hagué d´
adaptar la Creu, car no
passava per el portal La
solució fou separar el
travesser del tronc i
posar-hi dos perns per
encaixar-la. Per darrera
vegada es col·locà la
creu des del cor de la
Sang.
Es pot veure a la
fotografia
que
els
portants encaixen la
Creu. El Pas sortí de
l´Església que el va
acollir des del primer dia
d´aquell Divendres Sant
de 1941.

897

Arribant a l´Església
de Sant Agustí, es
tingué
que
fer
l´operació
inversa,
treure la part del
travesser per poder
entrar. Dins de la
dificultat, es guanyà
menys risc, doncs
solament s´havia de
retirar la part de dalt
de la Creu i la base
quedava en el seu
lloc. Una vegada dins
del temple quedava
la Creu complerta
doncs l’alçària era
suficient
per
no
haver de desmuntarla. Com l´Església de
Sant Agustí tenia
deu altars laterals, tots
els Passos que no tenien
Església
pròpia
hi
tingueren cabuda, doncs
eren deu els Passos en
aquelles circumstàncies.
Sortosament les mides de
l´amplada del portal eren
suficients per entrar.
També
l´amplada
de
l´altar donava prou espai
per accedir lateralment al
Pas. El mateix es podia dir
de la profunditat.
Fou
assignat
a
la
Confraria l´altar segon
entrant per la dreta.

898

El Pas col·locat al seu lloc de l´Església de Sant Agustí.
899

Opuscle 2014. Coberta original de Fernando Pedruelo. Imprès
a Impremta Comercial, constava de 64 pàgines interiors de les
que 12 eren destinades als col·laboradors. Estava enquadernat,
el paper era estucat i la coberta plastificada. Es numeraren les
pàgines i s´identificaren els autors de les fotos. Per primera
vegada es posà el nom de la Confraria i l´any de l´opuscle al
seu llom. El revers de la contracoberta es tornà a destinar als
col·laboradors.
900

901

La primera setmana de Quaresma tingué lloc a Sant Agustí la
cerimònia de la llum que s´havia fet per primera vegada l´any
passat amb motiu del congrés. Per part de la Confraria portà el
ciri la confraressa Vicki Martí i l´acompanyava amb la vesta i
capuç el vocal Jordi Rossell. Tots els ciris eren col·locats en una
tenebrari situat a l´altar Major. L´acte formava part de la
presentació del cartell de Setmana Santa de Tarragona.
902

Dilluns Sant dia 14 d´abril. Via-Crucis del Crist de Sant Magí,
organitzat per les entitats La Salle, Descendiment i la Confraria.
Per aquesta part portava el Crist el confrare Joan Rossell Capell.
L´Arquebisbe de Tarragona, Dr. Pujol sempre hi fou present.
Dirigia el res del Via-Crucis Mossèn Francesc Gallart,
administrador de l´ermita de Sant Magí del Portal del Carro.

903

Divendres Sant dia 18 d´abril. Els Armats, amb la seva
indumentària recentment estrenada, efectuaven la Recollida
dels Passos amb la corresponent reverència, comandats
sempre per el capità manaies
904

Els Ministrers de Tarragona tancaven la comitiva.
905

En el saló cedit gentilment per l´Hotel Lauria, s´obsequià al
Banderer i acompanyants i se l´hi entregà la medalla del quart
centenari. Els confrares esperaven la sortida de la Processó al
carrer Santa Anna, on es donaven els ciris per deferència del
Rector de La Santíssima Trinitat, Mossèn Josep Queraltó,
Canonge de la Catedral de Tarragona .
906

Processó del Sant Enterrament

907

908

El Banderer fou el Sr. Lluís Orozco Delclós, acompanyat per el
Sr. Xavier Orozco Delclós i el Sr. David Orozco Felip.
909

Presidència, d´esquerra a dreta: Joan Guinovart, Joan Rossell,
Mossèn Carles Sauró, Josep M. Nicolau i Josep A. Ymbert.

Ministrers de Tarragona.
910

El dia 6 de Juny el President de
la
Confraria
entregà
al
Prefecte de la Congregació de
la Sang un present com
agraïment per tots els anys
que des de 1941 ens havien
donat hospitalitat guardant el
Pas del Retorn del Calvari.
Per altre part, el President
Joan
Rossell
entregà
un
exemplar de la seva col·lecció
dels
actes
de
quaresma
editats per la Congregació de
la Sang l´any 1925, on al
revers, hi havia la llista de
confrares d´aquell any.

L´acte tingué lloc el dia del congregant de la Sang en presència
de molts congregants a l´Església de Natzaret.
En paraules del President de la Confraria, ” els sentiments de
nostàlgia i agraïment perduraran sempre”.

911

El 26 de setembre la Confraria assistí al 27 “Encuentro Nacional
de Cofradías” a la ciutat de Toledo, representada per el vocal
delegat a Tarragona Jordi Rossell.

La medalla a la Fidelitat fou entregada al vocal-arxiver de la
Confraria, Josep Albert Ymbert Bonet, confrare compromès en
totes les activitats de l´entitat.
912

L´Assemblea General es celebrà el dia 15 de
desembre. S´informà als presents de la restauració de
totes les tulipes dels canelobres i el repintat dels
mateixos.
També es comunicà que s´havien donat mútuament
les medalles de la Confraria i de l´Associació de la
Presa de Jesús, acte fet pels dos presidents.
A final d´any hi havia inscrits 569 confrares.

Nadala 2014
***
913

ANY 2015

“ Quan Tu Senyor vas sentir-te abandonat, jo
t´haig de creure Senyor: Tu ets Veritat- és quan,
en l´etern present d´un temps no temps, et
rompies Tu per mi, Déu meu, Germà ! Aquí entreveig Senyor la Redempció”.
Oració del confrare Joan Domingo Saigí, traspassat
el mes de gener.

914

Opuscle 2015. Coberta
de Sieger Köder reproduïda com
homenatge a l´artista mort aquell any. Fou imprès a Impremta
Comercial, constava de 72 pàgines interiors de les que 13 més
el revers de la contracoberta eren destinades als
col·laboradors. Des de 2014 es prengué la decisió de que aquest
revers es destinés també a ells. Enquadernat, paper estucat i
coberta plastificada. Mides 21 x 15 cms.
915

916

Cerimònia de la Llum. Amb motiu de la presentació del Cartell
de la Setmana Santa de Tarragona es feu aquesta cerimònia on
totes les confraries portaven un ciri. Aquell any tocà a la nostra
oferir el ciri al Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol, que coronava el
tenebrari amb el darrer ofert per la Confraria per mig de la
confraressa Anna Domingo acompanyada per el delegat Jordi
Rossell.
L´acte tingué lloc a l’Església de Sant Agustí, seu ja de
l´Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona,
organitzadora dels actes de presentació i la cerimònia de la
Llum.

917

Dilluns Sant dia 30 d´abril. El ja tradicional Via-Crucis del Crist
de Sant Magí recorria com sempre la part alta de Tarragona amb
un silenci sols trencat per l´oració, i el cant “Per vostre Passió
Sagrada”

918

El grup dels portants amb el seu Cap Joan
Miquel Monfort, qui era el responsable
també de conduir el Misteri.
Malauradament aquell fou el darrer any,
doncs el mes de Juliol traspassà a la casa
del Pare.
A la foto de la dreta, Joan Miquel, l´any que
va portar el Sant Crist de Sant Magí al ViaCrucis del Dilluns Sant.
Els seus fills recolliren el testimoni que el
Joan Miquel els va deixar.
919

Recollida. Divendres Sant dia 3 d´abril.
920

El Retorn del Calvari començant la pujada de la Baixada de
Peixateria. El camí a la Plaça del Rei per reunir-se amb els altres
Passos sempre és de pujada, calia doncs un darrer esforç per
arribar-hi.

921

La Junta acompanyada per Mossèn Emili Roure Bouda donava
hospitalitat al Banderer i acompanyants, fent-li entrega de la
medalla del quart centenari de la Confraria al Saló cedit
gentilment per la direcció de l´Hotel Lauria.

Moments abans de la Processó del Sant Enterrament.
922

Processó del Sant Enterrament, el grup de joves confrares
encapçalant com sempre la participació de la Confraria.

923

924

El Retorn del Calvari amb les ballestes arreglades i els
canelobres restaurats lluint en tot el seu esplendor.

925

El Banderer fou el Sr. Miquel Borràs Cabacés acompanyat per el
Sr. Joan Marsal Sans i el Sr. Aimé Chausse Massip.

926

Presidència formada per els confrares: Joan Guinovart, Josep
Maria Nicolau, Joan Rossell, Mossèn Emili Roure, Josep Albert
Ymbert i Antoni Maria Andreu.

El grup Ministrers de Tarragona tancava la comitiva.
927

La Medalla a la Fidelitat fou entregada al Canonge i Rector de
l’Església de Sant Magí al Portal del Carro, Mossèn Francesc
Gallart Magarolas, per la seva hospitalitat i col·laboració tan al
Via-Crucis del Dilluns Sant com a l´Aplec de la Brufaganya.
L´acte es celebrà al Seminari de Tarragona.

Les Assemblees General Ordinària i Extraordinària es
celebraren el 15 de desembre.
Es donà compte de les morts del Cap de portants Joan
Miquel Monfort i la confraressa Tecla Jujol.
També que s´havia solucionat finalment el problema
de les ballestes del Pas aconseguint la seva
horitzontalitat.
Es facultà al President per que l´any vinent es fes un
opuscle extraordinari en motiu del 75 è aniversari de
la participació de la Confraria a la Setmana Santa.
Finalment es procedí a les eleccions reglamentaries
que per unanimitat s´ha reelegí la Junta sortint amb
el canvi obligat del Cap de Portants que fou Rubèn
Montfort Nuñez.
928

Nadala 2015
***

929

ANY 2016

El dia 12 de febrer tingué lloc la
Presentació del Cartell de Setmana
Santa de Tarragona a l´Església de
Sant Agustí.
Com és habitual, es celebrà també
la Cerimònia de la Llum. La
Confraria fou representada per la
confraressa Carla Escobar Jerez
portant el ciri, i pel vocal Jordi
Rossell amb la vesta i el capuç.
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol
presidí la Cerimònia.

El dia 26 de febrer es celebrà el Concert de Setmana Santa,
aquest any dedicat a la Confraria amb motiu del 75è aniversari de la participació a la Setmana Santa de Tarragona. Abans del
concert el President de la Confraria entregà com agraïment al
President de l´Agrupació, Sr. Joaquim Julià, la medalla
d´Argent. Després dirigí unes sentides paraules als presents. El
concert fou a càrrec de l´Estudi de Música de la Salle.

930

Opuscle de 2016. Portada original de Pere Joan Salas. Edició
extraordinària amb motiu del 75è aniversari de la Confraria a la
Processó del Sant Enterrament. Hi havia 88 pàgines interiors de
les que 16 eren destinades als col·laboradors més el revers de
la contracoberta. De la pàgina 25 a 56 es publicà la història dels
darrers 75 anys de la Confraria. Fou imprès per Impremta
Comercial, coberta de cartolina extra, pàgines interiors
estucades. Tot enquadernat. Mides 21 x 15 cms.
931

932

Dilluns Sant dia 21 de març. Primer any que el Sant Crist es
portà sobre una peanya portada a espatlles pels congregants
de La Salle.
933

Divendres Sant dia 25 de març. Els portants, com signe de dol
per la mort del seu Cap Joan Miquel Montfort, portaven un llaç
negre sobre l´escut de la vesta i també un crespó negre penjat
de la part davantera de la peanya.
934

La Recollida , amb un temps insegur, arribà a la Plaça del Rei.

935

La Junta decidí contractar a la Banda de vent i percussió “Sones
de Pasión”. Donava, doncs, més realç a la celebració del 75è
aniversari. Aquell grup musical sols participà a la Recollida. Ja
que dir que tingué una gran acceptació per tothom donada la
seva elevada professionalitat.
936

L´atenció i recepció al Banderer i acompanyants es celebrà com
ja era habitual a l´Hotel Lauria. El President li entregà la
medalla del quart centenari de la Confraria.

Grup de Confrares preparats.

937

Processó del Sant Enterrament. El grup de joves confrares
encapçalant la comitiva de la Confraria.

938

939

940

941

El Banderer fou el confrare Sergio Peña Aragón, acompanyat
per el Sr. José Aragón Peña i el Sr. Jacques Beruk.

La Junta Directiva d´esquerra a dreta: José Ramón de Muller,
Joan Rossell, Mossèn Emili Roure, Josep Maria Nicolau i Antoni
Maria Andreu. Darrera, el Grup de Ministrers de Tarragona
942

Amb motiu de l´elecció del nou President de l´Agrupació, la
seva Junta es presentà a l´Arquebisbe de Tarragona Dr. Pujol.

El dia 24 d´octubre traspassava de
sobte, als 58 anys, el tresorer Antoni
Maria Andreu Vives.
La consternació de la Junta fou molt
sentida, doncs havia participat a la
darrera
Processó
del
Sant
Enterrament i res feia pensar en
aquest final.
El seu entusiasme i fidelitat el portà
a ser Banderer el 1997, any que va
entrar a la Junta directiva com a
vocal i després ocupà el càrrec de
tresorer l´any 2001.
Pels seus mèrits se li concedí la
Medalla a la Fidelitat el mateix any.
Gran devot de Sant Magí, assistia
gairebé sempre a l´Aplec de la
Brufaganya i representava a la
Confraria a la Processó de Corpus de
Barcelona.

943

La Medalla a la Fidelitat fou entregada al confrare Eduard Seriol
Cabiscol. Des de feia molts anys, els ciris per assistir a la
Processó del Sant Enterrament es donaven en un local que cedia
gentilment. També, les atencions als Banderers eren servides
des de la pastisseria que regentava, sense presentar cap càrrec
a la Confraria. Per la seva dedicació constant i col·laboració
desinteressada se li atorgà el dit guardó.
L´acte es celebrà al saló d´actes del Seminari de Tarragona.
Després la Confraria obsequià al guardonat i als seus familiars
amb un sopar de germanor que també es celebrà al Seminari.

944

L´Assemblea General Ordinària es celebrà el 14 de
desembre. Per cobrir la vacant del traspassat Antoni
M. Andreu, es nombrà nou tresorer al vocal Xavier
Nel·lo Padró. I també es nombrà representant de la
Confraria a l´Agrupació a la confraressa Ariadna Carol
Olivet. Finalment es prengué l´acord de contractar tan
per la Recollida com per la Processó del Sant
Enterrament a la Banda de vent i percussió “Sones de
Pasión” per la seva professionalitat i qualitat
d´interpretació. A final d´any hi havia inscrits 560
confrares.

945

Nadala 2016

***

946

ANY 2017

947

Opuscle 2017. Coberta original de Josep Maria Forcada
Casanova. Imprès per Impremta Comercial, constava de 88
pàgines interiors de les que 18 eren destinades als
col·laboradors. Característiques iguals que els anteriors. Es
començà a publicar la història de la Confraria a través del culte
a Sant Magí a Barcelona.
948

949

Dilluns Sant dia 10 d´abril. Via-Crucis de Sant Magí.

950

El grup dels Portants el Divendres Sant.

Recollida del Divendres Sant dia 14 d´abril.

951

952

La Banda “ Sones de Pasión”.
953

Recepció de la Banderera i acompanyants per part de la Junta.

Els joves confrares preparats per la Processó

954

Processó del Sant Enterrament

955

956

957

La Banderera fou la Sra. Anna de Vilallonga Renom,
acompanyada per la Sra. Anna Mateu Morelló i la Sra. Marilyn
Ribera Torices. Les escortaven els confrares Joan Marcos i
Alberto Gimeno.
958

Presidència, d´esquerra a dreta Joan Guinovart, Joan Rossell,
Mossèn Magí Mejias Sendra, José Ramón de Muller i Josep
Albert Ymbert. Mossèn Magí fou que en formava part.

Banda “Sones de Pasión”
959

Medalla a la Fidelitat atorgada al confrare Lluís Maria Salvat i
Galtés. La seva continuada col·laboració literària no hi pot faltar
a l´edició de cada opuscle.

L´Assemblea General Ordinària tingué lloc el dia 19 de
desembre.
S´aprovà la signatura d´un contracte de serveis amb
la Banda “Sones de Pasión” per tres anys.
S´acordà fer un present a la Sra. Mercè Giménez, qui
havia restaurat la Bandera processional sense cap
despeses per la Confraria.
A final d´any hi havia inscrits 555 confrares.

960

Nadala 2017
***
961

ANY 2018

Presentació del Cartell de Setmana Santa. Acte d´Encesa de la
Llum. Per part de la Confraria va portar el ciri Carla Escobar
Jerez, i anava amb capuç i atxa Jordi Rossell Carol.
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Opuscle 2018. Coberta original de Nuria Domingo Roigé. Imprès
a la Impremta Comercial constava de 88 pàgines interiors de
les que 19 eren destinades als col·laboradors. Les demés
característiques com anys anteriors.
963

964

Pregó de Setmana Santa de Tarragona. La Banda “ Sones de
Pasión” actuà a la sortida del Pregó essent molt aplaudida pels
assistents. En la fotografia feta des de la porta principal de
l´Ajuntament de Tarragona, lloc on es va fer el Pregó, surt la
Banda a la Plaça de la Font el dia 18 de març.
Feia uns anys que era costum que alguns grups de Bandes de
les confrries tarragonines tanquessin el Pregó amb una
actuació. Aquell any vàrem demanar a la Banda que ens
acompanya el Divendres Sant que hi fos present, cosa que
varen fer molt amablement.
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Dilluns Sant dia 26 de març. Via Crucis de Sant Magí. El Sant
Crist ja no era portat pels tres portants de les confraries que
l´organitzaven. La Salle havia fet una peanya i finalment el Crist
de les Set Paraules era portat per congregants de la Salle, i
aquell any, sobre la peanya proveïda de rodes.
966

Divendres Sant dia 30 de març. Abans de la Recollida els grups
de Portants i de la Banda de Música formaven davant del Pas.

967

El Retorn del Calvari col·locat a la Rambla Nova front el número
20, seu tarragonina de la Confraria, esperant la Recollida. Cal
notar que en aquell moment el temps era estable.
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Després de la salutació dels Armats començava el camí vers la
Plaça del Rei on s´anirien aplegant els altres Passos.
La comitiva la tancava la Banda “Sones de Pasión”.

969

Abans d´arribar a la Plaça del Rei el temps amenaçava pluja.

970

Emplaçats a la Plaça del Rei es cobriren les imatges per
guardar-les de les primers gotes de pluja, amb l´esperança de
que canviés la primera predicció.
971

Abans de sortir la Processó es feu entrega de la medalla a
l´autora de la coberta, Núria Domingo i al Banderer Juan
Ramón de Ros, en presència de la Junta i Mossèn Magí Mejias.
972

Processó del Sant Enterrament. El Penó obrint el pas pel carrer
del Seminari, sempre acompanyat pels joves confrares.
973

974

975

Banderer Sr. Juan Ramón de Ros Sopranis, acompanyat pel seu
fill Ignacio de Ros Viader i el seu net Alvaro de Ros Bonet.
976

Presidència d´esquerra a dreta: Pilar Turégano, Joan Rossell,
Mosèn Magí Mejias, Josep A. Ymbert i Núria Domingo.

La Banda “Sones de Pasión” desfilava al final de la comitiva.
Tots els seus components portaven la medalla de la Confraria i
també penjava del seu estendard.
Aquesta Banda musical estrenava uniformes aquell any,
desfilaren 47
músics, les cornetes, cornetins, trompetes,
bombardins, tubes i caixes de percussió inundaren l’atmosfera
de la Processó.
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La Medalla a la fidelitat fou entregada al confrare Lluís Maria
Alegret Sardà, confrare 26 de la llista. Acompanyat de la seva
família i membres de la Junta davant del Pas. L´acte es celebrà
a l´Església de Sant Agustí, seu de l´Agrupació i lloc sant on es
guarda el Retorn del Calvari.

L´Assemblea General Ordinària tingué lloc el 18 de
desembre.
Referent a la Setmana Santa s´informà de la segona
reparació dels frens del Pas, de l´actuació de la Banda
en la propera presentació del Cartell de Setmana Santa
on estrenarien la peça “Verge del Retorn del Calvari”
obra d´un compositor sevillà. També s´acordà agrair
al dissenyador Pep Serra l´adaptació de la Nadala.
Al final d´any hi havia inscrits 556 confrares.

978

Nadala 2018

***

979

ANY 2019

980

Opuscle de 2019. Coberta original de Joan Baptista Plana. Fou
imprès a la impremta Comercial de Tarragona, amb les mides
habituals de 14´8 x 21 cms. Constava de 84 pàgines interiors
de les que 20 eren destinades al col·laboradors.
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982

Presentació del Cartell de la
Setmana Santa de Tarragona,
dia 8 de març, i cerimònia de la
tradicional encesa de llum.
La Confraria fou representada
per el Delegat Jordi Rossell i per
la confraressa Carla Escobar
que gentilment hi participa
cada any.
Una vegada entregades al
Senyor Arquebisbe les petites
llums, aquestes són posades
dins d´un gran tenebrari.
Després els acords de la Banda
Municipal de Música tanquen la
tradicional
presentació
que
obra els actes propis de la
Setmana Santa de Tarragona.

El dia 15 de març tingué lloc la presentació del llibre de
l´Agrupació. Per cloure l´acte, la Banda Sones de Pasión per
deferència de la Confraria, interpretà tres peces entre les que
s´estrenava “ La Verge del Retorn del Calvari”.
983

Dilluns Sant dia 15 d´abril. El Via-Crucis de Sant Magí fou
presidit per darrera vegada per l´Arquebisbe Jaume Pujol, qui
sempre hi fou present des de la seva arribada a Tarragona.
El Crist de les Set Paraules de l´Associació la Salle fou portat
sobre peanya acompanyat per els confrares de les tres entitats
organitzadores i d´altres entitats que hi foren presents.
984

Portants i membres de la Junta preparats per la Recollida.

La Banda Sones de Pasión assajant abans de la Recollida.

985

Divendres Sant dia 19 d´abril. Els Armats feren la salutació
tradicional al Retorn del Calvari per després dirigir-se a la Plaça
del Rei. Dels confrares que habitualment hi eren presents a la
Recollida, cal destacar a Alberto Gimeno qui traspassà el mes
de maig.

986

987

988

Moments abans de la Processó del Sant Enterrament, la Banda
es feu aquesta magnífica foto davant del Retorn del Calvari.

La Junta donà hospitalitat al Banderer i cordonistes, i se li
entregà la medalla del quart centenari.
989

Processó del Sant Enterrament. El penó arribant al Pla de Palau.

990

Dues imatges del Retorn del Calvari, sortint i arribant a la
Plaça del Rei.
991

El Retorn del Calvari passant per davant del Palau Episcopal.
992

El Banderer senyor Ramón Mullerat Prat, acompanyat per la
senyoreta Claudia Mullerat Domingo i el senyor Jaume Mullerat
Prat.

993

Presidència formada d´esquerra a dreta: Sergio Aragón, Pilar
Turégano, Joan Rossell, Mn. Magí Mejias, Josep Albert Ymbert,
Anna Costa i Fernando Pedruelo.

La Banda Musical Sones de Pasión tancava la nostra comitiva.
Duran la Processó interpretaren la peça original “ Retorn del
Calvari” que s´havia estrenat el dia de la presentació del llibre
de l´Agrupació, i que ara per primera vegada s´escoltava a la
Processó del Sant Enterrament. L´autor de la música fou el
compositor sevillà David Moya Díaz. Aquesta obra fou
generosament encarregada per la Banda.
994

El dia 29 de juliol moria a Barcelona Maria Teresa Carol Murillo
vídua del qui fou President de la Confraria Joaquim Antoni
Rossell Sardà. Des d´ un balcó de la seva casa de la Rambla
sempre estava amatent de la Recollida, donant hospitalitat als
confrares, tan familiars com amics, que trobaven en aquell lloc
una veritable llar abans i després de la Processó del Sant
Enterrament.

La Junta de l´Agrupació es presentà al nou Arquebisbe,
Metropolità i Primat, de Tarragona, Rvdm. Joan Planelles
Barnosell.
995

La Confraria assistí al 9è Congrés Català de Confraries de
Setmana Santa celebrat a Lleida els dies 15 a 17 de Febrer.

També fórem presents al 32è Congreso Nacional de Cofradías
celebrat a ELX
del 26 a 29 de setembre. Jordi Rossell
representà a la Confraria en els dos congressos.
996

La Medalla a la Fidelitat
fou entregada el dia 8 de
novembre, a l’Església de
Sant Agustí, al Cos de
Portants del Retorn del
Calvari.
Es volgué fer un merescut
homenatge no sols als
portants actuals, si no
també als passats.
Des de 1995 tots els
portants son confrares.
La Medalla la recollí en
nom de tots, l´actual Cap
del Cos de Portants Rubén
Montfort.
Li fou entregada per el
Delegat a Tarragona, Jordi
Rossell.
Desprès
es
reuniren en un simpàtic
sopar per celebrar-ho.
El dia 11 de desembre
tingué lloc l´Assemblea
General Ordinària i també
la Extraordinària.
Després d’aprovar-se la
memòria, els comptes i el
pressupost, es celebrà la
segona
Assemblea
per
elegir President i la Junta
d´acord amb els Estatuts.
Al no presentar-se cap
candidatura, l´Assemblea
demanà unànimement la
continuïtat dels anteriors
membres de la Junta, sent
reelegits
altres
quatre
anys.
La nadala fou obra de Pep
Serra, afamat il·lustrador,
fidel generós col·laborador
de la Confraria.
Hi havien inscrits 552
confrares.
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PART IX
ANY 2020
Es començà una nova dècada, acomplint-se aquest any
el vuitantè aniversari de la reorganització de la
Confraria i de l´acord de participar a la Setmana Santa
de Tarragona.

Records de la meva

infància

Dos germans, Joan i Ferran Voltes,
nascuts a Tarragona, tingueren

la

il·lusió de promoure una confraria
per participar amb un Pas en la Processó de setmana santa.
L´ocasió es presentà quan el meu

Joan Voltas Verdés

pare, en Joan, va ser destinat a treballar a Barcelona. Així ho va fer, mentre anava viatjant de Barcelona a Tarragona i viceversa per veure als seus
pares. Anava a munt i a vall de tot el
tren fent-se amic dels companys de
viatge, explicant-los la idea de fer
confraria fent així els primers

la

l´altre germà, anà a Sevilla durant la
pri-

mera mà el funcionament i portar
noves idees que enriquirien les seves.
Un dels visitats per el meu pare fou
l´Albert Bonet a qui l’entusiasmà la
idea, i li va proposar d´aprofitar
l´antiga Confraria de Sant Magí que
hi havia a Barcelona. Al meu pare li
va semblar bé.
De seguida van veure que el millor era
que Sant Magí, com a patró de Tarragona, es mereixia molt més aquest
patronatge. Aquest fou el naixement
dels “maginets” com de seguida el
anomenava tothom. Recordo bé les
Processons en els quals vaig

Fernando Voltas i la
seva esposa

so-

cis: els tarragonins absents. Ferran,
setmana santa per conèixer de

Familia de Joan Voltas

assis-

tir des de que era ben petita. Primer
seguda en una cadireta al balcó de

la casa que teníem al carrer de Sant
Agustí, després a l´acera del mateix
carrer, i més endavant, a una llotja de
la Rambla, ja que aleshores el meu
segon pare, en Ferran, era regidor de
l´Ajuntament de Tarragona hi tenia
una llotja assignada.
Recordo les vestes elegants i amb cua.,
les cucurulles, les més altes de totes.
Nomé calia veure´ls passar i et venien
ganes d´aplaudir. El Pas era el Retorn
del Calvari i es va anar fent a poc a
poc, afegint-hi personatges diferents
per completar-lo.
Els anys han passat, i per motius de
salut no he pogut assistir, però sempre quedarà en el meu record el silenci, el recolliment i la devoció dels
assistents.

DOLORS VOLTAS BARÓ
Confraressa número 1
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Opuscle de 2020. Coberta original de Rosa Maria Laveda. Fou
imprès a la Impremta Comercial, constava de 80 pàgines
interiors de les que 18 eren destinades als col·laboradors. Les
mides eren les habituals de 14´8 x 21 cms. Es feu un tiratge de
400 exemplars.
999
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El dia 29 de febrer es presentà a
l´Església de Sant Agustí de Tarragona
el cartell de la seva Setmana Santa. Per
part de la nostra Confraria ens
representà a la cerimònia d´encesa de
la llum la confraressa Carla Escobar. Es
suprimí, aquest any, l´acompanyament
d´un confrare amb capuç.
L´Agrupació d´Associacions de la
Setmana Santa Tarragonina és la
organitzadora d´aquest acte que dona
pas a tots els altres actes que
conformen
les
activitats
de
les
Confraries i Germandats.

Banda Sones de Pasión a l´Església de Sant Agustí el dia 6 de
marc.

1001

El dia 6 de març es
presentà el llibre de
l´Agrupació. Com va
sent
tradicional al
final actuà la Banda
Sones de Pasión que
ens
acompanya
el
Divendres Sant.
La
fotografia recull el
moment que se li fa
entrega
al
seu
director José Lijas
d´un ram de flors.

Seguidament el seu director entregà, una partitura emmarcada
de la peça musical “El Retorn del Calvari”, al nostre President
Joan Rossell. Cal dir que la Banda actua desinteressadament
aquest dia com agraïment a la nostra confiança. Tots els
components de la Banda porten la medalla de la nostra
Confraria quan actuen com els músics que acompanyen al
nostre Pas.

1002

El dia 13 de març es produí el confinament general
per causa de la pandèmia. Tots els actes programats
s´hagueren de cancel·lar. Malgrat la situació del
moment intentàrem que no s´oblidés l´espiritualitat
d´aquells dies.
El Dilluns Sant, el confrare Alberto Dasca, mitjançant
youtube penjà un Via-Crucis, en format PowerPoint,
reproduint les catorze estacions més la resurrecció
dels diorames de Joan Rossell amb textos dels Goigs
de la Passió, del mateix autor, i música gregoriana.
(youtu.be/JdFmwC7xdCc)
Juntament amb les entitats que organitzem el ViaCrucis dels Dilluns Sant a Tarragona, La Salle,
Descendiment i la nostra Confraria, es penjà un Via
Crucis, amb imatges retrospectives, realitzat per
Joaquim Julià. (youtu.be/BNdbd9b2GCw)
La Banda Sones de Pasión també hi fou present
gravant una de les peces musicals que havien
d´interpretar el Divendres sant.

1003

Es suprimí aquest any l´entrega de la Medalla a la
Fidelitat al no poder fer-se presencialment.
El dia 7 de desembre moria a
Barcelona el nostre Vice-President
Albert Bonet i Llovet. Gran devot de
Sant Magí i de la Setmana Santa de
Tarragona on, any darrera any, hi
acudia amb la seva família seguint
les petjades del seu pare Lluís
Bonet.
Confrare des de 1942, va ser
vocal(1976) tresorer (1994) i VicePresident, càrrec que ostentava des
de 2001. Reconeixent els seus
merescuts mèrits li va ser lliurada
la Medalla a la Fidelitat l´any 2008.
El seu exemple i la seva dedicació
seran llum per tots els confrares.

L´Assemblea General Ordinària fou
convocada per facebook i es celebrà
per vídeo conferència el dia 21 de
desembre, acordant-se reduir les
despeses per fer front a la nova
situació.
La Nadala fou realitzada pel nostre
confrare Pep Serra, com sempre,
altruísticament.
Al final d´any hi havien inscrits 552
confrares.
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AQUEST TREBALL NO S´HA FET PER FINS CREMATÍSTICS PER
AIXÓ
ESTÀ
PROHIBIDA
LA
SEVA
REPRODUCCIÓ
O
COMERCIALITZACIÓ DE QUALSEVOL FORMA.

HA ESTAT ACABAT EL DIA 28 DE FEBRER DE 2021 PRIMER DIA
DE QUARESMA.
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