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Congregació de la sang.indd   7 9/10/20   18:47



8 Jordi Bertran / El mestratge de la Sang de Tarragona. Història d’una confraria. 1545-2020

3.15 1604. El pas de la Soledat ja va a coll ................................................................................................68

3.16 1607. La instauració de la processó de la Soledat ..............................................................................68

3.17 1617-1618. Contrareforma i noves talles processionals .....................................................................68

3.18 1630. El dot de la poncella ...............................................................................................................73

3.19 L’assentament de la confraria ............................................................................................................76

4. CRISIS DELS SEGADORS I DE SUCCESSIÓ (1640-1713)

4.1 Generalitats ......................................................................................................................................78

4.2 El crac financer de 1662 ...................................................................................................................80

4.3 Els handicaps urbanístics ..................................................................................................................81

4.4 1688. La desaparició de la processó de la Soledat ..............................................................................81

5. EL SEGLE XVIII. LA DEFINICIÓ DE LA NOVA SANG 

5.1 1698-1758. De la processó fundacional a la general .........................................................................82

5.2 Els vaivens a Natzaret .......................................................................................................................88

5.3 La massa social de la confraria d’espardenyers ...................................................................................90

5.4 Els costums de la processó setcentista ...............................................................................................90

5.5 1716. La influència del Decret de Nova Planta .................................................................................90

5.6 1729. Institució de la Pia Congregació .............................................................................................91

5.7 El favor de la pluja per part del Sant Crist de la Sang ........................................................................96

5.8 1737. La concòrdia entre les confraries de la Sang i de Sant Jordi ...................................................103

5.9 1738. La reedificació de Natzaret....................................................................................................104

5.10 Els costums de la Setmana Santa setcentista ....................................................................................107

5.11 1751. L’Ecce Homo i la persecució de l’ètnia gitana .......................................................................109

5.12 1758. Els alabarders de Sant Ponç, substrat dels armats de la Sang ..................................................111

5.13 La celebració de Santa Marina a Natzaret i la plaça del Rei .............................................................114

5.14 1769. La repressió de les confraries per part de les autoritats religioses i civils .................................115

5.15 La creació de la moixiganga ............................................................................................................124

6. LA CRISI DE FINALS DEL SEGLE XVIII

6.1 Generalitats ....................................................................................................................................126

6.2 1789. La cera de l’adroguer Andreu Borràs .....................................................................................129

6.3 1789. La música militar amb funcionalitats cíviques ......................................................................129

6.4 1796. Intitulació com a Venerable ..................................................................................................131

6.5 1800. La fundació de la Germandat de la Santa Creu .....................................................................131

6.6 La guerra del Francès i la primera gran destrucció patrimonial........................................................133

7. LA RECUPERACIÓ POSTBÈL·LICA DE LA CONGREGACIÓ

7.1 La represa de la vida ciutadana i de la Sang .....................................................................................138

7.2 1815. La reorganització de la processó ............................................................................................139

7.3 Les rogatives vuitcentistes ...............................................................................................................147
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Un pròleg no és com fer la permanent a una 
nina, un pròleg s’escriu amb la intenció d’animar 
el lector que s’hi aboca, a encetar i persistir en la 
lectura de l’obra que introdueix. La meva particular 
experièn cia, però, em revela que alguns o bastants 
pròlegs acaben esdevenint, com a molt, epílegs; si 
més no, són llegits quan el lector comença a trobar 
la lectura prou complexa i espera treure’n una ajuda 
per seguir. 

Bé, restarà en l’ànim del lector que el preàm-
bul d’aquest llibre compleixi la seva natural funció 
d’introducció, o bé de conclusió. En tot cas, aquest 
proemi s’ha fet amb el propòsit que servís per a la 
primera intenció. O sigui que et demano, lector, 
que no passis full, perquè vull parlar-te de l’autor de 
l’obra que tens a les mans, perquè s’ho val. 

«La futura Congregació de la Sang tingué els seus 
orígens en les confraries medievals. Fou en aquest 
període quan Tarragona estructurà la vida associa-
tiva, religiosa i laboral a través de les confraries dels 
diferents oficis. Alguns d’aquests reaparegueren més 
endavant com a entitats de la Setmana Santa.»

Aquesta és una citació —una entre d’altres que 
podria haver escollit— del llibre de Jordi Bertran 
que tens a les mans. A partir de la tria d’aquesta 
cita, podem advertir per on anirà l’extens, extensís-
sim estudi —més de 200 pàgines de documentada 
informació— que l’autor ha fet sobre la confraria 
de la Sang de Tarragona. Bertran dona amplíssi-
ma documentació del que es proposa explicar, tot 
mostrant, sempre, la vocació social del seu treball: 
la confraria, les confraries, són ens de religió, però, 
en bona lògica, estan estretament lligades amb els 
deures diaris de la població, obligacions i devocions, 

rutinàries i excepcionals: «Ens referim, doncs, a la 
confraria de Sant Pere i Sant Andreu dels pescadors 
—els germans apòstols—, a la de Santa Magdalena 
dels hortolans [he triat jo, entre altres aportacions], 
i a la de Nostra Senyora de la Purificació o Mare de 
Déu de la Candela i Sant Elm dels mariners i pa-
trons», podem llegir en una altra cita, que dona fe 
del que acabem d’escriure: mostrar la vocació so-
cial del treball d’aquests ens, les confraries, als quals 
és dedicat el llibre. 

És tanta la informació que Jordi Bertran vessa 
en aquest treball que, així que vas avançant en la 
lectura, experimentes un estat semblant a l’astora-
ment, que es transforma ben aviat en admiració; 
i tu —un servidor— que ets tirant a llec en afers 
d’investigació històrica, et fas —amb aparent in-
genuïtat— una pregunta: d’on es pot treure tanta 
i tan detallada informació de fets tan remots i, en 
certa manera particulars —i a vegades, íntims i tot? 
He apuntat falsa ingenuïtat, perquè un ja coneix 
en Bertran i sap de la seva vàlua en aquests camps. 
I tot seguit un s’engresca amb el treball de l’inves-
tigador, i alhora, i en el mateix grau, en la riquesa 
que ens mostra dels nostres arxius, i, és clar, també 
s’admira del treball de les persones que fins avui 
els han fornit, i que, com s’evidencia al llarg del 
volum, segueixen fent-ho. 

En la investigació de Bertran hi trobes un gava-
dal de sucosa informació, i tornes a preguntar-te: 
però com s’ho deu haver fet per arribar a tan vasta 
bibliografia? I acabes per adonar-te que l’autor és, en 
realitat, un explorador molt capaç (et tempta ima-
ginar-lo com un Indiana Jones dels arxius eclesiàs-
tics —sense barret, per mor del respecte, i sense tra-

Pròleg
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lla, què en faria?—, però un cert rubor et priva de 
fer-ho), et quedes amb la imatge d’un investigador 
competent i capaç de fer seguiments molt creatius 
sobre les fonts a què vol accedir. Perquè, a mesura 
que avances en el llibre, cal admetre i arribar a la 
conclusió que, quan un té set, encara que d’entra-
da i cautelosament recorri a la font més propera i 
coneguda, Jordi Bertran, el nostre explorador, és 
un sedegós exquisit —un tastador d’aigües saboro-
ses, vaja— i sap dirigir-se des dels humils cocons, 
mig amagats entre modestos joncars o roquissars 
esquerps, fins a mines abundoses, on l’aigua de la 
informació és de primeríssima deu. 

En un altre passatge l’autor ens descobreix una 
altra implícita intenció de la seva recerca, intencio-
nalitat que, essent explícita en la formació de l’in-
vestigador, ha enriquit considerablement el treball, 
portant-lo més enllà del que hagués pogut ser una 
bàsica «recol·lecció de materials», i passa a ser, al-
hora que una completíssima recopilació d’informa-
cions històriques, una interpretació i avaluació del 
fenomen que es presenta: la vida i miracles d’aques-
tes entitats socials, les confraries, i en concret de l’es-
tudiada, la de la Sang; entitats que avui segurament 
hauríem de titular associacions civicoculturals; cívi-
ques perquè s’organitzen prenent com a fonament la 
civilitat, i culturals perquè participen de la cultura, 
entenent com a cultura allò que la humanitat crea i 
teixeix per a la seva permanència. Per mostrar aques-
ta intencionalitat, Bertran apunta, per exemple, 
que: «a partir de 1355, el misteri de la Passió com 
a gran representació teatral naixia a la plaça, fora de 
l’església, és quan podem començar a pensar en la 
participació d’actors no eclesiàstics [...]. Era l’època 
de les passions de Pollença —des de 1355— a Ma-
llorca, o, al País Valencià, Vila-real —des de 1369— 
i Castelló de la Plana —des de 1383. En el cas de 
Tarragona, no tenim documentades les passions al 
carrer del segle XIV, sinó que a partir del XV Tomàs 
localitza un seguit de documents que permeten si-
tuar-la a l’interior de la catedral i concretament en 
els dies consuetudinàriament assignats als fets de la 
Passió i Mort de Jesucrist, a diferència de les repre-
sentacions tarragonines anteriors cenyides al cicle 
de la Resurrecció i, per tant, als dies posteriors.» 

I així, juntament amb la dimensió social del fe-
nomen, en la recerca l’autor introdueix un altre dels 
aspectes que vol mostrar-nos. Vol que ens adonem 
de la riquesa dels elements escènics i de la seva posa-

da en escena a l’espai públic. Posada en escena con-
siderada necessària per fer-la intel·ligible a totes les 
classes, intel·ligible amb la pretensió de comunicar 
el discurs ideològic implícit en aquest moviment re-
ligiososocial. I per mostrar la voluntat que tenen els 
organitzadors de fer que l’activitat i el seu missatge 
sigui el més inclusius possible, Bertran no es limi-
ta a rescatar-ne els traços majestuosos o de quali-
tat formal, la pompa i la gran representació; rescata 
també dels arxius petits i íntims detalls que també 
es tingueren en compte perquè la posada en esce-
na fos exitosa. Amb tal finalitat ens fa conèixer, per 
exemple, un detall de les nímies despeses que per a 
aquests fins tingué la Seu el 1472, detalls que esde-
venen tan importants per poder conèixer la dimen-
sió total de l’espectacle com les grans maquinàries 
de la posada en escena: «XIIII sous IIII diners, que 
despèn la setmana santa als entremesos del dimecres 
sant, dijous, divendres, entre paper per lanternes, 
candeles e adobar carasses, rama e fulla per l’hort de 
Geriquo, confits, una dotzena de crespells, vi blanc, 
col·lació al dijous sant a vespre e altres coses».

Al llarg del treball, anirem coneixent les fites his-
tòriques, els moments àlgids i els moments penosos 
més rellevants de l’entitat. Sabrem, per exemple, 
que aquest no és el primer treball sobre la qües-
tió: «Malgrat que havien aparegut dos treballs mo-
nogràfics anteriors sobre la Sang de Tarragona, no 
fou fins al 1905 quan l’historiador Emili Morera 
aportà el document en què, en format d’instància 
adreçada al consell municipal que governa una ciu-
tat d’uns 3.000 habitants, certifica la voluntat dels 
espardenyers i esparters locals d’ordenar una devota 
confraria que els agrupés». I que aquest document 
«explicitava el nom específic de la nova associació: 
«sancta confraria anomenada de la Preciosa Sang de 
Jesucrist”».

Bé, em sembla que, fins aquí, jo ja he fet prou, 
insistir fora reiterar-me. No ens ha de quedar cap 
mena de dubte que aquest material que ha sabut re-
collir Jordi Bertran en el llibre és un tresor del patri-
moni popular de la humanitat que calia fer conèixer 
i renéixer en la memòria dels tarragonins, i encara 
en la de tots aquells que se sentin interessats per la 
religió popular, i pel moviment humà que ha gene-
rat. Ara us deixo en la intimitat de la lectura.

Bienve Moya Domènech
Etnòleg · Premi Nacional de Cultura 2009
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La Sang i l’església de Natzaret són un univers 
per si mateixes. Gairebé cinc segles de vida confrare 
i tres més com a recinte de culte els hi han confegit 
una identitat majúscula. Els de la cucurulla i la vesta 
amb cua negres, planxades per mans amoroses, amb 
les cinc llagues vermelles de sang al pit, són una es-
tampa antiga que el temps no ha espatllat. El camí 
ha estat llarg i divers, perquè la confraria no ha estat 
un ens aliè al devenir de la ciutat. Tarragona és una 
localitat fortament castigada per conflictes bèl·lics, 
als quals la Sang s’ha hagut de sobreposar. 

L’entitat, fundada com a confraria per l’adició 
dels oficis gremials d’esparters i espardenyers i trans-
formada en congregació, ha contribuït a la forja 
d’un patrimoni artístic notable, del qual el temple 
de Santa Maria de Natzaret n’és el principal emble-
ma. Aixecat al segle XII també ha evolucionat en 
funció de les èpoques. La plaça del Rei, a la qual 
s’obre l’avui porta principal construïda inicialment 
per a una millor sortida dels passos, és testimoni lin-
güístic de la senya identitària d’aquesta àrea de la 
ciutat antiga. Era la zona àulica en una ciutat amb 
un doble senyoriu: reial i arquebisbal. S’hi accedia 
per l’antic portal del Rei que, arquitectònicament, 
lligava el castell del Rei amb l’església veïna.

Quan la Congregació de la Sang em va encarre-
gar aquest treball, vaig analitzar quina era la millor 
manera d’abordar l’estudi. Els lectors veuran que 
hem optat per un enfocament que parteix de la his-
tòria social, lligant la vida interior de l’entitat amb 
el context que l’ha embolcallada en cada període. 

Hem posat els fets de la Sang tarragonina primer 
en el context de cada moment històric de Tarrago-
na, i després hi hem abocat una mirada més àmpia 
buscant paral·lelismes i contradiccions amb el que 
succeïa al país i en altres territoris.

També hem seleccionat els personatges de l’ab-
sència, els que van fer possible la Setmana Santa que 
ens ha arribat a l’actualitat. Així, hem desenterrat 
l’àlbum d’algunes persones que van ser part impres-
cindible en certs moments, per al seu engrandiment 
o, fins i tot, per a la seva salvació. Persones que van 
aconseguir que l’entitat esdevingués senyera no sols 
de la Setmana Santa sinó també de la ciutat i del 
país. Figures que van gestar signes clars d’identitat i, 
especialment, d’una serietat al carrer que va acabar 
arraconant velles imatges que els il·lustrats, alguns 
arquebisbes i alguns periodistes havien censurat. 

Les pàgines següents també recullen una faceta 
molt més desconeguda de la confraria. Des d’un 
bon principi esparters i espardenyers van impregnar 
la corporació d’un intens sentit de caritat, que calia 
completar amb veritable amor i amb una tasca eficaç 
cap als més desfavorits. En canvi, no ens hem cen-
trat en la vida associativa de les altres entitats que en 
diferents èpoques han participat en la processó or-
ganitzada per la Sang. Ara bé, els lectors observaran 
que intentem fixar els fets més destacats vinculats 
amb l’acte central de la Setmana Santa tarragonina. 
I com que tots els grans moments sempre acostu-
men a tenir detalls llegendaris associats, aquest lli-
bre no els obviarà. 

El lleure sense lectura és la sepultura de l’home viu.
Luci Anneu Sèneca, segle I

Introducció
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13Introducció

Per l’extensió limitada del llibre hem tractat el 
segle XX i les dues primeres dècades del XXI de 
manera conscientment abreujada. És el període 
amb més fonts de fàcil consulta i del qual apareixen 
nombroses anàlisis en les publicacions anuals de les 
confraries i germandats. Així mateix, no hem entrat 
en la temàtica dels armats, part consubstancial de la 
Sang que ja vam abordar en un llibre editat el 2009, 
si bé hem incorporat les novetats aparegudes en les 
noves investigacions realitzades des d’aleshores.

El nostre estudi és deutor de les feines prèvies de 
diferents autors que han treballat la Setmana Santa 
i/o la confraria de la Sang com a monografies, algu-
nes de les quals no sempre han estat prou conside-
rats: Andreu Tomàs Ávila, per la visió litúrgica so-
bre la celebració, per conèixer els antecedents i per 
ubicar la vida de la confraria en el context eclesiàstic 
de cada època; Bonaventura Hernández Sanahuja, 
per la primera monografia dedicada a la Sang el 
1861, exposada en còpia cal·ligrafiada a la tercera 
Exposició Universal de París de 1878; Joan Aulestia 
Viñas, cal·lígraf d’aquell text, publicista i home de 
la confraria, per la seva impagable difusió al Diario 
de Tarragona; Z, el nom i cognoms del qual no hem 
identificat, que feu aportacions el 1887 al rotatiu La 
Provincia de Tarragona; Emili Morera Llauradó, per 
la monografia editada al diari La Cruz el 1905; Sanç 
Capdevila Felip, per omplir de didàctica la publica-
ció anual de l’Agrupació d’Associacions de Setmana 
Santa el 1928, quan es fundà, i posteriorment; Joan 
Salvat Bové, per la monografia publicada el 1987 
quan ell ja havia mort, fet que li impedí revisar-la; 
Carles Baches per la seva monografia de 1990; i 
Andreu Dasca, Salvador Ramon i Jordi Rovira, per 
la seva “Introducció a la Setmana Santa”, treball de 
síntesi de 1994. Hem contrastat les diferents fonts 
d’anàlisi, les hem ordenat per millorar-ne la com-
prensió i alhora corregir algunes errades tipogràfi-
ques perpetuades en certs casos fins als nostres dies, 
i hem procurat afegir la nostra, modesta, verema. 

Si bé alguns dels historiadors que han parlat de 
la Sang, com Hernández, Morera, Capdevila o Ra-
mon han estat recordats amb noms de carrers o 
places, Salvat no ha tingut la mateixa sort. El fet 
d’haver estat militar de farmàcia, havent arribat al 
grau de coronel; el càrrec de cronista oficial de la 
ciutat ja el 1929 però també durant el franquisme; 
i l’enemistat del primer alcalde de la democràcia, 
Josep M. Recasens, han fet que la seva feina hagi 

estat molt infravalorarada, sobretot des de l’admi-
nistració municipal de Tarragona, aspecte al qual 
s’hauria de posar remei.

Vull agrair especialment la feina del Daniel Pa-
llejà, secretari de la Congregació, que durant anys 
ha investigat la Setmana Santa de Tarragona. Sin-
cerament crec que, sense les seves aportacions i el 
seu caràcter desprès en posar a disposició dels in-
vestigadors i del públic en general les informacions 
que ha anat descobrint al seu blog sobre la Setmana 
Santa de Tarragona, aquest llibre hauria perpetuat 
mancances anteriors. També li agraeixo la consulta 
de material bibliogràfic i visual tant del fons de l’en-
titat com del seu propi, així com l’atenta lectura i les 
observacions i aportacions que se’n derivaren. 

El llibre tampoc no hauria estat possible sense 
l’encàrrec de la junta de la Congregació, amb el pre-
fecte Josep Queraltó i el sotsprefecte Josep Ignasi 
Boada al capdavant, així com de la Comissió del 
475è aniversari, que van idear el projecte. També 
ha estat imprescindible l’acurada revisió dels con-
tinguts duta a terme pel doctor Antoni Jordà, de la 
Universitat Rovira i Virgili, que, a més, és el pre-
sentador de l’obra en l’acte públic; la de Francesc 
Gómez, una de les persones que millor coneixen 
la Setmana Santa, sense menystenir molts altres as-
pectes de la història i de la festa patrimonial de la 
ciutat; i la de Bienve Moya, per prologar el treball. 
El doctor Francesc Massip de la URV m’ha marcat 
els criteris de transcripció dels textos antics a partir 
de les bases establertes per Albert Rossich. Alhora, 
la correcció lingüística de l’obra per part de Roger 
Roig de ben segur que també l’ha millorada. Vull 
destacar també la diligència i les facilitats prestades 
per Elena Virgili, Rosa M. Fortuny i Montse Sans 
en la consulta de fons de la Biblioteca Hemeroteca 
Municipal de Tarragona. No puc oblidar Josep Ra-
mon Correal, que el 2013, com a director del Dia ri 
de Tarragona, em va incentivar perquè treballés i di-
fongués temes de patrimoni immaterial com la Set-
mana Santa, ni tampoc Àlex Saldaña, que actual-
ment ocupa aquest càrrec. Finalment, la Noemí, el 
Nil i l’Iu han tingut la paciència necessària al llarg 
de més d’un any especialment intens en matèria de 
la Sang i de la Setmana Santa, que ha deixat altres 
coses en un segon terme.

A la plaça del Rei encara romanen alguns plata-
ners, testimonis còmplices i muts d’una Tarragona 
sentimental i íntima. No amagaré certa nostàlgia de 
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Divendres Sants fugissers que, amb detalls familiars 
o confrares, feien que cada any semblés que visqués-
sim la primera processó mai abans descoberta. Pot-
ser aquest sentiment és proper al dels confrares que 
es passaven la seva vida treballant en els tallers de 
la ciutat antiga, i estaven cofois si podien repetir el 
ritus i potser sumar alguna millora, enmig dels con-
textos de penúries i privacions d’altres èpoques. No 

cal perdre mai de vista d’on es ve i quant ha costat 
arribar-hi. La Sang, la processó i la Setmana Santa 
ens ensenyen milers d’històries singulars i particu-
lars. Vivències úniques que, en la seva gran majoria 
passen desapercebudes, i només la casualitat ens les 
posa davant els nostres ulls. Són històries de dones 
i homes anònims, que poques vegades són notícia. 
Però són històries plenes d’autenticitat.

En les transcripcions tant de llengua catala-
na com castellana, amb la finalitat de millorar la 
comprensió del text perquè el lector se senti més 
còmode i seguint el principi d’Albert Rossich —el 
qual considerà que els textos antics no han de ser 
només objectes d’estudi sinó també de lectura—, 
hem regularitzat l’ortografia d’acord amb la nor-
mativa actual, però no hem alterat la morfologia, 
la sintaxi ni el lèxic. Hem accentuat i apostrofat 
—article femení i preposició de— d’acord amb la 
norma vigent, hem regularitzat l’ús de majúscula i 
minúscula així com el punt volat de la l geminada 
i el guionet, i hem introduït la puntuació necessà-
ria. En el cas dels pronoms, també hem apostrofat 
i col·locat guionets. 

En canvi, hem mantingut els detalls que po-
sen de manifest la prosòdia d’un text, la fonètica 
amb què l’havia imaginat l’autor. Per aquest motiu, 
respectem les grafies que permeten copsar detalls 
fonètics, variant  s dialectals o locals, vulgarismes, 
castellanismes i cultismes, així com les grafies anti-
gues recollides al Diccionari català-valencià-balear. 
Desfem les abre  via tures sense indicar-ho i mante-
nim les d’ús actual. 

D’altra banda, i com a norma general, els noms 
dels arquebisbes de Tarragona segueixen el criteri 
marcat a l’arxipiescopologi de l’Arquebisbat de Tar-
ragona, disponible en línia.

A l’apartat de la bibliografia, hem seguit l’ordre 
alfabètic habitual de la inicial del primer cognom. 
En el cas d’obres sense autor, han estat introduïdes 
per la inicial del primer mot del títol i a continuació 

l’any d’edició. Així mateix, quan usem una edició 
posterior i considerem d’interès assenyalar l’any de 
la primera, l’hem posat entre claudàtors. 

Pel que fa a les notes, i també amb voluntat de 
simplicació, els autors de monografies històriques 
de la Sang, que hem seguit i contrastat continuada-
ment, apareixen esmentats només amb el cognom 
i la pàgina de la seva obra, sense l’any d’edició, 
d’acord amb la següent equivalència:

 Capdevila 1928 > Capdevila
 Hernández Sanahuja 1861 > Hernández
 Morera 1905 > Morera
 Salvat 1987 > Salvat

La resta d’obres d’aquests mateixos autors figu-
ren amb el cognom, l’any i la pàgina consultada. 
Les anteriors mo   nografies contenien algunes errades 
tipogràfiques, especialment pel que fa referència a 
anys concrets, que hem corregit. Quant als títols de 
llibres, no hem regularitzat l’ortografia, excepte en 
el cas de les abreviatures. 

També a les notes advertim que, en el cas dels 
llibres de la Sang, n’hi ha amb numeració per folis 
i d’altres per pàgines, com figuren en cada original. 
Els textos sense autor o bé a cura d’algun autor apa-
reixen citats per l’abreujament del títol de l’obra. 

Quan comentem diferents fragments de docu-
ments inserits enmig del text que pertanyen a la 
mateixa font i pàgina, només fem l’anotació a peu 
de pàgina la primera vegada. En canviar de pàgina, 
farem la següent anotació.

Criteris d’edició
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Anys trenta del segle XX. El Sant Crist de la Sang 
durant el Viacrucis del Diumenge de Rams.
Foto: Autor desconegut / Arxiu Francesc Gómez
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Els antecedents: els 
primers cultes durant 

la Setmana Santa1
1.1 Des del segle XIII

 El lavatori dels peus

En temps medievals, la restitució de la seu ecle-
siàstica tarraconense amb la butlla Inter Primas His-
paniarum Urbes del papa Urbà II l’any 1091, amb la 
preeminència hispànica, i la repoblació de la ciutat 
de Tarragona comportaren també el restabliment 
del culte i la litúrgia. El 1117 la carta de donació de 
la ciutat pel comte de Barcelona Ramon Berenguer 
al bisbe Oleguer i el 1149 l’inici del cosenyoriu en-
tre el rei i l’arquebisbe, és a dir, entre l’autoritat civil 
representada pel príncep Robert Bordet o d’Aguiló, 
i l’eclesiàstica amb l’arquebisbe Bernat Tort, sobre la 
ciutat, contribuïren a determinar la importància tan 
especial que l’església arribà a tenir a Tarragona, fet 
que influí notablement en la dimensió que adqui-
riren les celebracions de la Setmana Santa. El 1173 
el rei català Alfons I el Cast i l’arquebisbe Guillem 
de Torroja signaren la concòrdia Ad perennem, que 
ratificà la cosenyoria civil i eclesiàstica.

La catedral com a temple principal, les obres del 
qual s’havien iniciat poc abans, el 1171, adquirí un 
pes essencial en el desenvolupament del culte i la li-
túrgia. Així el 1238 el canonge Gatell instituí la do-
nació d’una almoina, entre el primer diumenge de 
Quaresma i Dijous Sant, als tres pobres que eren ob-
jecte del lavatori dels peus a la seu per part dels tres 
oficiants d’aquesta darrera jornada. Es tracta de la 
primera cerimònia vinculada amb la Setmana Santa 
a Tarragona, i tenia lloc Dijous Sant en memòria 
del rentament de peus que Jesucrist feu als apòstols. 

Posteriorment, sabem que el 1331 s’escalfava aigua 
per al lavatori dels pobres al matí i per al dels ca-
nonges a la tarda, tal com explicava el Llibre del Coc 
de la Seu de Tarragona.1 El 1369 també s’oferia un 
dinar als pobres, basat en peix. Habitualment hem 
conegut aquest ritual amb dotze pobres. 

 La benedicció del ciri   
 pasqual

Retornant als primitius cerimonials del segle XIII, 
el 1256, descobrim la realització de la benedicció del 
ciri pasqual en Dissabte Sant, arran del relat sobre la 
intervenció a la catedral dels homes de l’arquebisbe 
Benet de Rocabertí, perquè suposadament els oficis 
divins els duien a terme clergues excomunicats pel 
prelat. Els fets es produïren en un context de con-
flicte entre l’arquebisbe i el Capítol de la catedral. 
El papa Alexandre IV absolgué tots els eclesiàstics 
i seglars excomunicats per l’arquebisbe, i el 1258 el 
prelat i el Capítol signaren un compromís per posar 
fi a les controvèrsies existents entre ells.

 La teatralitat medieval   
 de la resurrecció

La història de la festa i del teatre popular ha evo-
lucionat íntimament lligada a la de l’art. En aquest 
sentit, coneixem nombrosa informació sobre ma-
quinàries escèniques a través de la interpretació 
plàstica que els artistes deixaren en forma pictòrica 
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o escultòrica. Màquines aèries, per exemple, que 
pugen i baixen del cel instal·lat en cimboris, com 
encara podem veure en l’actualitat al misteri de 
l’Assumpció de Maria representat a la ciutat d’Elx 
(País Valencià), Patrimoni Immaterial de la Huma-
nitat segons la Unesco. Descobrim en gàrgoles i 
capitells imatges del bestiari fantàstic que coetània-
ment tenien la seva correspondència en les figures 
zoomòrfiques de dracs, víbries, cuques feres, bous, 
mules, àligues, lleons, grius, basiliscos o serps. I 
també comprovem com es deixava constància de 
l’antiguitat de certs instruments com el flabiol, el 
tamborí o la cornamusa, mitjançant el mateix siste-
ma. Exemples, aquests darrers, del que fou l’acom-
panyament de la corporació municipal tarragonina 
en les processons anuals. 

També el cicle de la Passió i Resurrecció s’ha mo-
gut històricament dins d’aquesta interrelació amb 
la història de l’art. A través d’aquesta anàlisi com-
parativa, i seguint les indicacions sempre sàvies del 
mallorquí Gabriel Llompart, trobem a la catedral 
de Tarragona un dels indicis més clars sobre l’ori-
gen dels rituals festius de la nostra Setmana Santa 
a partir de la teatralitat. Al temple principal tarra-
goní, localitzem, al primer capitell del brancal de 
la porta romànica d’accés a la seu des del claustre, 
la representació del Monument custodiat per dos 
soldats. A continuació, l’anunci de la resurrecció de 
Crist a Maria Magdalena, Maria Cleofàs i Maria Sa-
lomé per part de l’àngel. Cronològicament, ens hem 
d’ubicar al segle XIII, en època del romànic tardà, 
entre 1200 i 1230.2 L’investigador Luis Quirante 
explica els orígens del Monument en els següents 
termes:

La paraula Monument (Monumentum) és antiquís-
sima. Des de finals del segle XI està documentat el 
seu ús per denominar al sepulcre de Jesús emprat en 
les representacions de la Visita de les Maries al Sepul-
cre. La paraula sorgeix en el moment en què el menut 
drama evoluciona i exigeix que s’abandone el valor 
simbòlic de sepulcre que posseeix qualsevol altar d’un 
temple i que es construïsca junt a aquest una estruc-
tura artificial específica per a ser usada en el transcurs 
de la representació. Actualment segueix designant el 
sepulcre artificial que acull l’Eucaristia en Dijous Sant 
fins al Divendres Sant. Ja aleshores les seues principals 
característiques eren la presència de vels que oculta-
ven el sagrari/sepulcre pròpiament dit i la il·lumina-
ció amb ciris que especialment en els darrers segles 
s’aprofità per donar al conjunt una gran vistositat a la 
vegada que servir-se d’un simbolisme elemental que 

relaciona la flama del ciri amb la presència de l’ànima 
al cos del mort.3

És l’evangeli de Mateu (28, 1-4) el que relata 
la presència d’uns guàrdies que custodiaven aquest 
sepulcre, i que, al baixar l’àngel que feu córrer la 
pedra que el segellava, tremolaren de por i queda-
ren com morts. Així, la Llegenda Àuria del dominic 
genovès Iacopo de la Voràgine, un best-seller escrit 
entre 1253 i 1270 esdevingut la més important sèrie 
de vides de sants, de la qual es conserven més d’un 
miler de manuscrits —traduït des del segle XIV a 
diverses llengües, i des de 1476 imprès també en 
català—, presentava aquests soldats com adormits.

Per analogia amb el passatge bíblic, el Monu-
ment era custodiat per soldats o gent armada, es-
cena que quedà fixada al capitell tarragoní. Per la 
seva banda, Joan Amades també identifica aquests 
armats amb «els soldats romans, que volien recordar 
els qui, per manament de Pilat, van fer guàrdia al 
Sant Sepulcre»,4 fet que, per exemple, també cor-
robora el doctor Francesc Massip: «parecen evocar 
las guardias del sepulcro de Cristo».5 No és estrany, 
doncs, que les primeres mostres teatrals de la Setma-
na Santa tarragonina apareguessin iconogràficament 
relacionades amb la resurrecció, concretament amb 
la visita de les Maries al sepulcre, ja que, com explica 
Massip, «tant en la iconografia com en el drama de 
l’època preromànica i romànica s’observa una pre-
ferència pels temes relacionats amb la Nativitat i la 
Resurrecció, arguments centrats en l’exaltació divi-
na i règia de Crist, en contrast amb un escàs desen-
volupament del cicle dolorós de la Passió, el tema 
estel·lar del gòtic en el teatre i en la plàstica, que 
tendeix a subratllar la humanitat del fill de Déu».6

Durant la repoblació medieval, les coordenades 
religioses tingueren un paper fonamental. Per això, 
el calendari festiu s’estructurà a partir dels cicles re-
ligiosos, que subsisteixen encara en l’actualitat, tot 
i que han vist alterat el seu contingut. El cicle de la 
Resurrecció de Jesucrist és el més antic de tots, i ben 
aviat generà manifestacions nascudes en la teatrali-
tat del segle XII considerades com la base del primer 
model festiu comú al conjunt del Principat.

Aquestes celebracions constitueixen alhora el ci-
cle més lligat a la litúrgia. Investigadors com Fran-
cesc Curet afirmen que la passió i resurrecció és el 
misteri per excel·lència, el més representat del món 
místic i, segurament, el que gaudeix de més antigui-
tat, si no en l’obra de conjunt, sí en les parts més 
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essencials.7 Aquest drama conté elements més que 
suficients per posar-lo dalt d’un escenari. Per això, el 
clergat va escenificar entre finals del segle XI i mitjans 
del XII De Tribus Mariis —el drama de les tres Ma-
ries— a la catedral romànica de Vic, amb les escenes 
de la Visitatio Sepulchri i Versus de Peregrinus, sobre 
la resurrecció.8 La institució eclesiàstica reconeixia la 
importància de la festa i des d’un bon començament 
intentava conduir-la. Així, eren els mateixos clergues 
els que actuaven i es reservaven el paper protagonista 
dins del recinte sagrat, això sí, esdevingut espai pú-
blic de representació. De fet, aquest primitiu drama 
litúrgic era escrit i representat en llatí, però obert al 
món quotidià tant en relació amb alguns personat-
ges com amb el contingut. Els procediments com-
positius procedien no de l’àmbit litúrgic, sinó de 
les passions narratives dels joglars, fet que evidencia 
la permeabilitat de la institució eclesiàstica, que no 
dubtà a apropar-se a la joglaria vinculada a les insti-
tucions polítiques i les classes populars.

Malgrat que els textos teatrals compilats en les 
consuetes velles d’Urgell —del segle XII—, de Vic 
—del XIII—, de Mallorca, de Barcelona i de Giro-
na —del XIV— contenien l’escenificació del pas-
satge de l’espoli de Crist, quan els soldats romans 
es repartien els vestits i es rifaven la túnica,9 o, a la 
mateixa catedral osonenca, el drama de les Tres Ma-
ries de Vic —cap al 1300 ja en llengua romànica— 
començava quan els soldats anaven a donar la no-
tícia de la Resurrecció de Jesucrist a Pilat,10 aquests 
papers eren interpretats per clergues o bé per nens 
del cor. De les paraules de Massip deduïm que en 
el si de les representacions sobre les Tres Maries no 
hauríem arribat, doncs, a la caracterització amb una 
indumentària armada. Si contrastem aquestes refe-
rències amb la cronologia del claustre de la seu tar-
ragonina ens adonem que a la ciutat de Tarragona la 
pràctica de la guàrdia al Monument fou el context 
en què comencem a trobar les primeres imatges del 
teatre medieval de la Setmana Santa, amb els soldats 
armats iconogràficament documentats al capitell 
que descobria Llompart.

   La dimensió urbana

La celebració de la Quaresma i de la Setmana 
Santa està íntimament lligada a la imminent Pas-
qua que dona sentit a tot el cicle. El 1221 Tarra-

gona atresorava la primera documentació coneguda 
de la Fira de Pasqua de Resurrecció, celebració que 
avançava algunes dècades el seu inici respecte a tesis 
anteriors.11 L’historiador, jurista, periodista i també 
director del Diario de Tarragona, Emili Morera, en 
la seva Tarragona Cristiana havia apuntat com a data 
del probable origen la segona meitat del XIII.12 La 
teoria també va ser seguida dècades després per Jo-
sep M. Recasens a La ciutat de Tarragona. 

Així sabem que aquell 1221 la fira tarragonina 
ja era concorreguda per negociants barcelonins, 
com els de la rica família Adarró. La procedència 
d’aquests mercaders certificava l’abast intercomarcal 
de la convocatòria des de ben aviat, tot diferen ciant-
la clarament dels mercats quotidians. Venedors i 
compradors gaudien de franquícies en aquestes fi-
res. És a dir, estaven exempts de pagar determinats 
tributs a què eren obligats en altres moments. La 
data primigènia de celebració coincidia amb el ter-
cer diumenge després de la Pasqua de Resurrecció.13 
Per tant, s’esdevenia entre finals d’abril i principis 
de maig. Aquest mercat excepcional remarcava la di-
mensió pública del conjunt de la celebració de la 
Setmana Santa encavalcada amb la Resurrecció, i ho 
feia en el marc urbà del carrer i la plaça pública. Així 
mateix, també aportava el vessant de joia que neces-
sàriament havia de seguir al recolliment precedent, 
perquè la Pasqua dona sentit a la Passió i la Mort de 
Jesucrist. 

Ja al segle següent, a partir de 1336 en què, per 
ordre de l’arquebisbe Arnau Cescomes, les autori-
tats municipals es reformaren i passaren de deno-
minar-se jurats a cònsols, «els càrrecs consulars ha-
vien de sortejar-se el dia de Pasqua de Resurrecció 
entre els prohoms que formaven el Consell Muni-
cipal».14 Aquesta cerimònia era anunciada amb el 
toc de pregó des del capdamunt de les escales de 
la plaça de les Cols, properes a l’edifici consisto-
rial ubicat a l’extrem del carrer Major, cerimònia 
similar a la que perviu el matí de la diada patronal 
de Santa Tecla quan hi arriba la senyera de la ciu-
tat. Més endavant, al segle XVII, l’acte va passar 
al Dilluns de Pasqua.15 Per tant, per una banda, la 
ubicació d’un cerimonial civil tan important just el 
dia de Pasqua referma que ens trobem davant d’un 
moment clau en el calendari local. Per altra banda, 
al cap de poques setmanes la trobada econòmica 
era un moment ideal per al primer lluïment del 
nou consistori. 
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tats o d’altres, com Francesc Cortiella o Maria Bo-
net, trobem Barcelona, Bellpuig, Corbera, Gandesa, 
Lleida, Montblanc, Reus, Santa Coloma de Que-
ralt, Senan, Tortosa, Valls, Vilafranca del Penedès, 
a banda de Morella (nord del País Valencià) o dels 
territoris occitans (sud de França). Aquestes conne-
xions comercials també degueren anar lligades a les 
humanes, religioses, festives i culturals. Més enllà 
que en les fires també hi havia actuacions, els vin-
cles continuats al llarg d’anys també contribuïren a 
establir dinàmiques cícliques en la seqüència ritual 
anual. Els comerciants tarragonins, amb botiga per-
manent tot l’any, havien de traslladar-se a la plaça 
del Corral durant la fira. Un dels segments de mer-
caders que s’hi documentava era el de llinatge jueu.

Il·lustració de la vesta de congregant de la Sang. Publicada 
a l’opuscle de l’Agrupación de Asociaciones Pro-fiestas de 

Semana Santa de 1928. Arxiu Daniel Pallejà

Des de 1396, es té constància de les adequacions 
per instal·lar aquesta fira anual de Pasqua al Corral, 
terrenys corresponents a l’actual plaça de la Font. 
En aquest indret emblemàtic, almenys des del se-
gle XIV, hi tenien lloc tres grans convocatòries: la 
fira comentada; la de Sant Andreu, des de la diada 
d’aquesta advocació, el 30 de novembre, fins a la vi-
gília de Nadal, segons llicència del rei català Pere IV 
de 20 de març de 1371; i, des de 1388, al voltant del 
15 d’agost, per la festa de la Mare de Déu, la repre-
sentació del drama de l’Assumpció, la peça de teatre 
català més antiga conservada, avui escenificada a la 
Selva del Camp. 

Durant aquesta centúria, el mercat de bestiar ha-
via estat un dels principals atractius de la convocatò-
ria primaveral, encara que no l’únic. Els participants 
també instal·laven senzilles barraques desmuntables 
de fusta per mostrar els productes durant els vuit 
dies que durava, tot i que de vegades els cònsols van 
perllongar-la fins a una setmana més.16 La docu-
mentació divulgada per diferents historiadors testi-
monia l’interès municipal per la cura en la qualitat. 
És el que en llenguatge de l’època es denominava 
«l’honor de la fira». No hem d’oblidar, però, que 
també estava lligada a la jurisdicció dels aleshores 
cosenyors de la ciutat: el rei i l’arquebisbe. Així, el 
monarca català intervengué en diverses regulacions 
de major calibre, ja que el mapa de fires del país 
depenia de privilegis reials. 

Els municipis amb aquest dret atorgat per cele-
brar una convocatòria firaire no volien que nasques-
sin nous mercats en llocs massa propers. De fet, una 
antiga regulació reial ho prohibia en indrets situats a 
menys de quatre llegües —uns 27 quilòmetres— de 
la ciutat de Tarragona. Alguna de les rivalitats més 
notables fou amb les de localitats que aspiraven a 
tenir noves ofertes, com la veïna Constantí el 1435. 
Finalment, el rei Alfons V ho resolgué a favor de 
la capital el 1437, quan aquesta obtingué la con-
firmació de l’al·ludit privilegi, ampliat amb noves 
concessions.

L’oferta de Tarragona incloïa proveïdors proce-
dents de territoris ben diversos. Entre els llocs d’ori-
gen que compilen els diferents historiadors esmen-
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1924. Els armats iniciant la recollida dels passos. 
Foto: Francesc Blasi i Vallespinosa / © Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista de Catalunya

Congregació de la sang.indd   20 9/10/20   18:48




