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Setmana Santa 2014 Cultura Popular a Ponent, el Pirineu i l’Aran

La Setmana Santa, període dins del calendari litúrgic catòlic en el qual es rememoren els
fets de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist, té un fort arrelament cultural i festiu al
nostre país. Els fets de la Passió narrats en els textos evangèlics ens posen davant del
que, manllevant unes paraules de Joan Francesc Mira, segurament són «escenes i temes
narratius no superats en difusió a través dels segles». Aquesta difusió i la seva força narrativa
i simbòlica s’han expressat històricament a través de representacions, rituals i cerimònies,
molts dels quals inclouen una càrrega i tensió dramàtica important: personatges com els
armats; figures com els penitents, que serven l’anonimat del seu sofriment sota túniques i
vestes; d’altres personatges i figures, ja siguin humanes o escultòriques, que representen
els protagonistes i els fets contats pels evangelis o per les advocacions de la religiositat
popular, sense oblidar les representacions teatrals de la Passió, d’origen medieval. Però
no només aquestes representacions, diguem-ne “paralitúrgiques”, tenen lloc durant la
Setmana Santa. L’expressió del goig i de la joia, que deriva del missatge resurreccional del
Crist que triomfa sobra la mort també dóna lloc a un conjunt de representacions: aplecs de
Pasqua, en els quals la comensalitat compartida i la celebració comunitària són expressió
d’aquests sentiments d’alegria; les caramelles, amb els cants sempre exultants i amb la
capta pública que serà compartida durant la celebració grupal; les danses, que tot sovint
podem trobar al costat de les cançons durant les caramelles o en els aplecs. Totes aquestes
manifestacions festives també tenen un caire representatiu que no s’entendria sense el seu
vincle amb la Setmana Santa.
Les nostres comarques són riques en tot aquest patrimoni festiu i cultural. És amb l’objectiu
de donar-lo a conèixer i posar-lo en valor que us presentem una selecció, no exhaustiva,
d’algunes de les manifestacions més representatives i rellevants de la Setmana Santa al
nostre territori.

Josep Borrell i Figuera
director dels Serveis Territorials
del Departament de Cultura a Lleida

Josep Maria Solé i Sabaté
director de la Fundació Pública
Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)
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ÀGER
Dia: 18 d’abril

Viacrucis

Hora: 8:00

El Viacrucis, la processó mitjançant la qual es rememoren alguns
dels fets de la Passió de Jesús, està encapçalat pels armats,
enmig dels quals hi trobem La Samaritana, un personatge
femení vinculat a un episodi evangèlic de la vida de Jesús. La
Samaritana, caminant o dansant enjoiada enmig dels armats, és
un dels personatges característics d’algunes de les processons
ponentines i pirinenques més singulars i tradicionals.

Dia: 18 d’abril

Processó del Sant Enterrament

Hora: 22:00

En aquesta processó s’acompanyen el Crist Jacent i la Mare de
Déu dels Dolors, representats per imatges escultòriques. A Àger,
les vestes no són penitents, sinó que tenen la funció de vetllar
pel manteniment d’un ordre i un comportament adequat durant
la processó. També hi participen els armats, que en un moment
donat passen per dins de la comitiva fent una cadena i, en arribar
a la Plaça, realitzen la figura de la serp.
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ALPICAT
Dia: 18 d’abril

Viacrucis

Hora: 8:00

Processó amb la participació de la Banda de Tambors i Trompetes,
els armats, els passos del Sant Crist, de la Pietat i de la Verge
dels Dolors, els penitents, els escolans, les autoritats, els lectors
de les estacions, els cantors, les vestes -que ocupen la part
central del seguici-... Als laterals s’hi col·loquen els assistents que
acompanyen la processó. A l’arribada al tossal del Calvari es fa la
representació de l’episodi de La Samaritana, al costat d’un pou
que s’hi va construir expressament.
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ARDÈVOL
Caramelles
Dissabte, 19 d’abril
Diumenge, 20 d’abril
Dilluns, 21 d’abril

20:00 Santuari de Pinós
13:00 Claret
08:30 Sant Serni de Llanera
17:30 Arribada i representació de les tradicionals caramelles a Ardèvol

Les caramelles d’Ardèvol (al municipi de Pinós) probablement
siguin unes de les més singulars i espectaculars de tot Catalunya.
Només es realitzen cada tres anys i les interpreten un grup de
noies i nois joves de la localitat. Tenen un cerimonial molt propi,
que s’inicia amb l’arribada dels caramellaires a les masies i cases
del poble, precedits pel galeig dels trabucaires, i tots en formació
a ritme de bombo i platet i de la “passada”, interpretada per
l’orquestra. Davant de la façana es fa el ritual de “la salutació”
que, segons la resposta dels amos de la casa, marcarà el
desenvolupament de tota l’actuació. Entre els cants i danses
destaca el Ball de Cascavells d’Ardèvol.
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BELLPUIG
Dia: 11 d’abril

Processó dels Dolors

Hora: 22:00

Aquesta processó representa l’advocació i devoció popular dels
set dolors de Maria, mare de Jesús. Els armats, els personatges,
els passos, les vestes la Congregació dels Dolors i altres desfilen
en una de les processons més antigues de Ponent, de la qual
tenim una primera referència el 1722. La processó dels Dolors
de Bellpuig enceta les processons de Setmana Santa a Ponent i
també és una de les primeres a tot Catalunya.
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BELLVER DE CERDANYA
Aplec de Talló
Dia: 21 d’abril
Hora:

12:00 (santuari Sta. Maria de Talló)
12:45 Caramelles
13:00 Sardanes
16:00 (Font de Talló) Caramelles, ballets i corrandes

Al matí se celebra la missa al santuari de la Mare de Déu de Talló,
llogarret proper a Bellver, on es canten els goigs a la Mare de Déu,
caramelles i es ballen sardanes. A la tarda, des de Bellver, surten
els balladors i les balladores cap a la Font de Talló. Els balladors,
ballant corrandes, travessen els camps fins arribar a la font. Allà
es canten caramelles, es reparteix coca i vi (que és portat per un
cavall engalanat) i es dansa el tradicional Ballet de Talló.

–6–

apassionant

2014

SETMANA SANTA. CULTURA POPULAR A PONENT, EL PIRINEU I L’ARAN

BOSSÒST
Dies: 17 i 18 d’abril
Hora: 17 d’abril
de 19:00 a 21:00;
18 d’abril, 10:00,
de 19:00 a 21:00
i 22:30

Monument

El Monument de Bossòst és possiblement un dels més espectaculars i històrics
que es fan per Setmana Santa. Es recobreix tot el presbiteri amb uns plafons
de fusta amb tela pintada on s’hi representen el Déu Creador i escenes del
Sant Sopar, la Passió i la Resurrecció. Aquestes pintures daten de finals del
s. XVI o principis del s. XVII. Altres guarniments florals conformen aquesta
capella funerària efímera i singular que acull el Cos de Crist (l’Eucaristia), mentre
representa que Jesús és mort.

Dia: 18 d’abril
Hora: 10:00

Viacrucis

Dia: 18 d’abril

Processó del Sant Enterrament

Hora: 22:30

Dia: 20 d’abril
Hora: 13:30

La tradició dels viacrucis vivents encara es manté en alguns llocs del Pirineu. A
Bossòst hi trobem diversos personatges: els Armats, el Natzarè i el Cirineu, la
Verònica, Maria Magdalena, les “ploraires”, la Samaritana, dos Armats dansaires,
infants vestits d’àngels o de natzarens. També hi participen diversos passos. La
contextualització dramàtica dels Armats de Bossòst en el seguici resulta molt
ajustada als fets de la Passió, ja que no encapçalen la processó, sinó que se
situen escortant Jesús el Natzarè, tal i com narren els textos evangèlics.

Processó en la qual hi participa, a més d’alguns passos i escenificacions del
Viacrucis, el pas del Sepulcre, que representa l’enterrament de Jesús. Els
passos del Natzarè i la Pietat són portats a espatlles de les vestes, mentre que
La Dolorosa és portada per dones endolades. Aquestes processons de Bossòst
s’han conservat des de 1879.

Processó de l’Encontre

Es treuen les imatges de Crist Ressuscitat, portada i acompanyada pels
homes, i la de la Mare de Déu, portada per noies i acompanyada per les dones.
Representa el retrobament entre Jesús i Maria després de la Resurrecció. Totes
dues imatges surten de l’església, però per portes diferents i fan processó per
carrers diferents. Els armats acompanyen el Crist Ressuscitat, amb un altre
ritme, joiós i alegre. Quan les dues imatges es troben s’escenifica l’encontre, tot
representant que es fan un petó. Un cop retrobats tornen plegades a l’església.
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CERVERA
Dies: 16, 23 i 30 de
març i 6, 18 i 27 d’abril

La Passió

Hora: 10:00
(18 d’abril a les 16:00)

Representació teatral de la Passió de Crist. Les primeres notícies
d’aquesta representació a Cervera daten de 1481, la qual cosa
la situa entre les més antigues d’Europa (se’n conserva un text
de 1534). En època contemporània hom volgué reprendre la
tradició i, la Setmana Santa de 1936, es representà “Estampes
de la Passió”. Després de la guerra civil, el 1940, s’inicien les
representacions que s’han mantingut fins a l’actualitat. La Passió
de Cervera ha estat declarada Tresor del Patrimoni Cultural
Immaterial de Catalunya i Andorra i d’Interès Turístic Nacional. Les
representacions tenen lloc al Teatre de la Passió de Cervera.
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ESTERRI D’ÀNEU
Dia: 18 d’abril
Hora: 10:00

Dia: 18 d’abril
Hora: 22:00

Viacrucis
Al Viacrucis d’Esterri hi tenen gran rellevància els armats “jueus”
amb La Samaritana, que dansa sensualment entremig de la
formació de soldats. Antigament, cada estació del Viacrucis
estava marcada amb una placa de ceràmica, del segle XVIII,
encastada a les parets dels diferents carrers pels que transita la
processó. Ara només en queden tres de les originals, però les
altres s’han recuperat i col·locat allà on eren antigament. A més,
hi participen els personatges de La Verònica, Maria Magdalena
i les tres Maries, juntament amb els passos del Natzarè i de La
Dolorosa.

Processó de l’Enterrament
o del Silenci
Als personatges i passos que participen al Viacrucis matinal
d’Esterri, a la nit s’hi afegeixen els personatges de Jesús amb la
creu, ajudat pel Cirineu i el pas del Sepulcre, amb el Crist jacent.
Davant del Sepulcre criden l’atenció els dos Armats que l’escorten,
els quals realitzen una senzilla dansa durant tota la processó.

–9–

apassionant

2014

SETMANA SANTA. CULTURA POPULAR A PONENT, EL PIRINEU I L’ARAN

GUISSONA
Dia: 20 d’abril
Hora: de 9:00 a 14:00

Caramelles

pels carrers i places de la vila.
Durant el matí del Diumenge de Pasqua, els caramellaires
passegen pels carrers de la vila omplint-los amb les seves
cançons. La cantada principal es fa a la plaça Major, a la sortida
de missa de 12. Els caramellaires porten ballestes i cistelles per
recollir els donatius. Les caramelles s’insereixen dins d’un conjunt
de representacions de la Setmana Santa que, en contrast amb les
expressions de dolor i sofriment del Divendres Sant, expressen la
joia i l’alegria de la Pasqua.
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LA GRANADELLA
Dia: 18 d’abril
Hora: 20:00

Dia: 20 d’abril
Hora: 12:30

Desclavament i Processó del Silenci
A La Granadella s’hi realitza el que probablement és el darrer ritual
del “Desclavament” de Crist a Catalunya. Al cambril de l’església i
envoltada per la solemnitat dels cants polifònics masculins en llatí,
la imatge de Crist es davallada de la creu. En acabar s’inicia la
processó del Silenci, amb els armats, La Dolorosa, representada
per una nena, i altres imatges i passos.

Processó de l’Encontre
Aquesta processó pasqual simbolitza la resurrecció de Crist
mitjançant el retrobament de Jesús ressuscitat (representat aquí
per l’Eucaristia dins la Custòdia) i Maria, la seva mare. Cada
imatge surt de l’església i pren un itinerari processional diferent
fins que s’acaben trobant i retornen juntes al temple. Novament,
els cants polifònics masculins en llatí, un dels trets característics
de La Granadella, revesteixen de solemnitat la processó.
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LA SEU D’URGELL
Dia: 18 d’abril
Hora: 20:30

Dia: dissabte 19
Hora: de 17:30 a 19:00 h.
Dia: diumenge 20
Hora: de 10:00 a 14:00 h.

Processó del Sant Enterrament
Hi desfilen diversos passos que representen escenes de la Passió
de Crist, portats i acompanyats per vestes. També hi participen
diferents personatges de la Passió, penitents i autoritats
municipals. La processó l’encapçalen els armats i cadascun dels
passos és portat per un col·lectiu ciutadà (pagesos, comerciants,
estudiants, associació de dones, comunitat gitana, metges...). Té
els seus orígens al segle XVII, i, juntament amb les processons
de Lleida i Bellpuig, és una de les més multitudinàries del nostre
territori.

Caramelles
(13:00 cantada a la Catedral)

Les cantades de caramelles a la Seu d’Urgell es caracteritzen
perquè són interpretades exclusivament per un cor masculí,
amb acompanyament instrumental, format per un centenar de
confrares de la Germandat de Sant Sebastià. Durant el recorregut
es fan diverses parades en llocs preestablerts, com la cooperativa
del Cadí, la llar de sant Josep, la Catedral, etc., tot finalitzant a
l’hospital.
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LINYOLA
Dia: 13 d’abril
Hora: 12:00

la Palma
Les benediccions de rams obren la seqüència tradicional
d’activitats de Setmana Santa. Aquesta multitudinària benedicció
de palmes i palmons recorda d’entrada triomfal de Jesús a
Jerusalem.

Dia: 18 d’abril
Hora: 9:00

VIACRUCIS
PROCESSÓ DE L’ENTERRAMENT

Hora: 22:00

Les processons de Divendres Sant, precedides del tradicional
Viacrucis, tanquen la seqüència típica de les representacions
de la passió i mort de Crist, iniciada el Diumenge de Rams. Les
processons rememoren els fets més escruixidors de la Passió,
a través de personatges, passos i figures escultòriques, cants
litúrgics i altres recursos dramàtics.
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LLADURS
Dia: 21 d’abril
Hora:

Caramelles
Parròquia de Montpol, 10:30
Parròquia de Timoneda, 11:15
Parròquia de la Llena, 12:15
Parròquia de Lladurs, 13:00
Ajuntament, 13:30

Les caramelles són molt populars al Solsonès on, a més de cantar,
les colles de caramellaires també solen ballar danses tradicionals,
recuperades o no. A Lladurs, l’any 2001 es van recuperar el
Ball Pla i el Ball del Roser o de la Coca, que es ballen durant les
interpretacions de les caramelles, conjuntament amb les cançons.
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LLEIDA
Dia: 13 d’abril

Processó dels Dolors

Hora: 19:30

La processó dels Dolors de Lleida, igual com la de Bellpuig,
representa l’advocació popular dels set dolors de Maria. Una de
les processons més multitudinàries de Ponent, organitzada per la
Congregació dels Dolors de Lleida, amb els Armats dels Dolors,
els personatges, els passos i les vestes de les diverses confraries
lleidatanes. La primera referència documental d’aquesta processó
data del 1737.

Dia: 18 d’abril

Processó de l’Enterrament

Hora: 21:00

La processó, encapçalada pels Armats de la Sang, constituïts
l’any 1753, els més antics de les nostres comarques, treu al carrer
diversos passos de la passió i mort de Crist, així com el tabernacle
de la Mare de Déu de la Soledat, precedida pel Crist Jacent. Les
primeres referències d’aquesta processó són del s. XVII, tot i que
tal i com la coneixem avui dia apareix a mitjans del s. XVIII.
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OLIANA
Dia: 18 d’abril
Hora: 10:30

Dia: 18 d’abril
Hora: 21:00 (processó)
i 22:00 (Passió Viva)

Dia: 20 d’abril
Hora: 12:30

Cercavila dels Armats
Els Armats d’Oliana es van fundar l’any 1879. El Divendres Sant al matí fan un
recorregut de prop de tres hores per tot el poble, realitzant els seus quadres
i figures: la creu, la doble creu, el doble fons, el molinet, el “quadro”, la punta
de llança, el cargolet, la mitja cadena i la fila. S’acompanyen exclusivament pel
ritme del timbal. Els d’Oliana ens mostren una formació i tipologia d’armats que
manté una organització molt tradicional, amb les figures del capità, l’abanderat,
el tamborer i els soldats.

Processó del Silenci i la Passió Viva
La Processó del Silenci d’Oliana (amb els armats i els passos) és a l’origen
de la Passió Viva. Actualment ambdues es realitzen de forma consecutiva. La
Passió Viva és una representació estàtica, en quadres escènics disposats pels
carrers de la vila, de diversos episodis de la passió i mort de Jesús. En total
s’hi representen nou quadres.

Caramelles
El matí del Diumenge de Pasqua, els caramellaires surten als carrers i places
del poble per interpretar les cançons de caramelles, mentre membres del
grup van de balcó en balcó, amb el fanal i la cistella, per recollir la voluntat.
Originàriament era típic que en lloc de diners es donessin ous de gallina.
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PREIXANA
Dia: 13 d’abril
Hora: 10:30

Dia: 18 d’abril
Hora: 10:00
Hora: 21:30

Dia: 21 d’abril
Hora: tot el dia,
des de les 11:00

BENEDICCIÓ DE RAMS
El Diumenge de Rams obre la seqüència de representacions de Setmana
Santa, amb la benedicció pública de rams i palmes a la plaça de l’església,
commemorant l’entrada de Jesús a Jerusalem.

VIACRUCIS
PROCESSÓ DE LA SOLEDAT
Les processons de Divendres Sant clouen el cicle de representacions. La
jornada comença amb el Viacrucis matinal i es tanca amb la processó nocturna
de la Soledat, amb els armats, encapçalats per l’àngel, i les imatges del Sant
Crist, la Verge dels Dolors i la Mare de Déu de la Soledat.

Aplec de Montalbà
A les 16:30 ballades de sardanes
Els aplecs de Dilluns de Pasqua, “Dia de la Mona”, són força populars a
Ponent. L’ermita de Montalbà, habilitada amb taules, cadires i barbacoes, és
un lloc idoni on menjar la “Mona”. L’Aplec de Montalbà, a més, té la singularitat
d’haver incorporat, des de 1970, un dels aplecs sardanistes més destacats de
Catalunya.
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TALARN
Dia: 18 d’abril

Viacrucis

Hora: 10:00

Es té constància del Viacrucis de Talarn des del segle XVIII. És
un dels darrers viacrucis escenificats a casa nostra, que s’ha
representat, gairebé sense interrupcions, almenys durant els
darrers dos-cents anys. Hi participen els armats i els personatges
de Jesús portant la creu, El Cirineu, La Verònica, La Samaritana,
Maria Magdalena, la Verge Maria i d’altres. La processó puja fins
a l’ermita del Calvari on s’escenifica del darrer quadre: la crucifixió
de Jesús.
Dia: 18 d’abril
Hora: 21:00

Processó del Sant Enterrament
A la processó de l’Enterrament de Talarn hi participen diversos
personatges, tot i que, a banda dels Armats, alguns són diferents
dels del Viacrucis. Hi desfilen les vestes, les “ploraires”, els
apòstols i els angelets (representats per infants). A diferència del
Viacrucis,hi participen alguns passos. La processó s’acaba amb
un ritual que escenifica a l’interior de l’església i que representa el
desafiament i triomf dels armats sobre el Sant Crist.
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TÍRVIA
Dia: 17, 18 i 19 d’abril

Monument

Hora: tot el dia

El Monument és l’espai sagrat que alberga l’Eucaristia (el Cos de
Crist) durant els tres dies de Passió (entre la mort i la resurrecció).
Es tracta d’un altar o capella esplèndidament decorat i guarnit
-d’aquí el seu nom-, muntat expressament per a l’ocasió. A Tírvia,
el Monument s’ubica al mateix presbiteri de l’església, que es
transforma amb una estructura escenogràfica de teles pintades on
es representen escenes de la Passió, a més d’ornaments florals,
els majos i la llum dels ciris. Els armats hi fan guàrdia durant l’ofici
del Divendres Sant.

Dia: 18 d’abril
Hora: 22:00

Processó de Divendres Sant
Processó que es recupera a principis dels anys 80 del segle XX. Hi
participen els armats, els personatges del Natzarè, La Samaritana,
Les Tres Maries, La Verònica i altres, interpretats per veïns del
poble, al costat dels passos de Crist Crucificat i de la Marededéu
dels Dolors.
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VILALLER
Dia: 18 d’abril

VIACRUCIS

Hora: 11:00

Documentat ja al segle XVII, el Viacrucis de Vilaller s’insereix dins
de la tradició dramàtica dels viacrucis vivents. El camí del calvari,
fins a l’ermita de Riupedrós, està assenyalat per les estacions,
obra de l’artista Víctor P. Pallarès, per recuperar les antigues
que s’havien perdut. Hi participen, a més d’alguns passos,
diversos personatges, destacant-hi els penitents, els caputxins,
La Verònica, Les Maries, La Samaritana i Judes, l’encarregat de
mantenir l’ordre processional.
Dia: 18 d’abril
Hora: 22:00

PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT
A la processó nocturna, dita “de l’enterrament”, en la qual surten
els mateixos personatges i passos, a més del Crist Jacent, hi
destaquen uns cants llatins de gran valor patrimonial, interpretats
pels “cantadors”: el Jesu, el Miserere o l’Agnus Dei.
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Amb la col·laboració de
Conselh Generau d’Aran
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Consell Comarcal de les Garrigues
Consell Comarcal de la Noguera
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal del Segrià
Consell Comarcal del Solsonès
Consell Comarcal de l’Urgell
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