
Set Paraules i una Estrella 
del cor vostre van florir: 
Tant d’amor ens renovella 
i ens redreça el cor mesquí.

Fulgureu l’amor del Pare 
demanant-li el seu perdó!
I un llambreig de pau empara 
els qui estàvem en foscor.
Al Calvari una clivella
fa planer el nostre camí...

És un lladre que us invoca, 
regalant-vos un somrís
i a la fe, ferma en la roca, 
prometeu el paradís;
li tremola la parpella, 
llagrimeja benjuí...

Us ho han pres tot menys la Mare,
i ens doneu aquest tresor.
I l’Amic, cor d’alimara, 
li darà escalf i suport. 
Jardí clos, divina Arquella, 
vora el Fill fins a morir...

Tot el món us abandona. 
Déu, el Pare, us fa costat? 
Li clameu amb veu pregona: 
“Per què m’has abandonat?” 
L’amargor de vinagrella
no tempera el malrubí...

Si resseca era la gola, 
més, la vida que vesseu,
i “Tinc set”; el cor mormola, 
i us lliureu com a trofeu.
La Ciutat, de l’uny, mesella, 
assenteix la injusta fi...

Ja, latent Divina Saba, 
podeu dir per reconfort: 
“S’ha acomplert”; tot s’observava, 
s’esvaneix el dol de mort. 
Consirosa la comella
s’abillà de carmesí...

L’esperit, en plena vida, 
el poseu en mans de Déu, 
i la terra redimida
sent un crit clavat en creu. 
De lluny, sons de Caramella 
ja desclouen el matí!...

Un Estel llampant sorgia 
del costat del Redemptor, 
és l’Església, la via
que du al clos del bon Pastor: 
la sagrera i ciutadella 
d’aixopluc al pelegrí...

Amb afecte us agombola 
tot La Salle com guió,
i d’antic la seva escola us 
escorta en Processó. 
Cada anyada fe en poncella 
us acull a Sant Magí... 

Beneiu tanta fillada, 
coroneu-los els anhels, 
feu-los viure nova albada, 
fidels sempre a les arrels. 
Tarragona s’esbadella
de perfums de gessamí...

 Mai no falti nova grella 
que el Misteri ha de seguir: 
Tant d’amor ens renovella 
i ens redreça el cor mesquí!
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Crist s’ha fet per nosaltres obedient fins la mort.                                                                  ...I mort de Creu.

PREGUEM
Oh Déu, vós heu 
volgut que el vostre 
Unigènit sofrís la 
Creu, per salvar la 
nissaga humana, feu 
que, havent conegut 
a la terra el seu 
misteri, fruïm el cel 
de la redempció que 
ens ha merescut. 
Per nostre Senyor 
Jesucrist  

  Amén.



El  PaS  dE  “lES  7  PaRaUlES”

L’any 2016 surt per primera vegada el pas del Sant Crist de les Set Paraules propietat de l’Associació 
La Salle, concretament el dia 21 de març, Dilluns Sant.  Aquest pas surt des de l’Ermita de Sant Magí del 
Portal  del Carro amb motiu del Viacrucis que fa el seu recorregut pels carrers de la part alta de Tarrago-
na amb inici i final a l’Ermita del Portal del Carro i que organitzen conjuntament l’Associació La Salle, la 
Il·lustre Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona i  la Reial Congregació del Descendiment de la Creu 
des de l’any 1996. 

El Sant Crist que presideix el pas és una donació dels germans de La Salle i és una talla de finals del 
segle XIX de la que es desconeix l’autor i procedència inicial. Remarcable és el disseny del drap de pu-
resa que cobreix al Crist, per la seva originalitat. Restaurat escrupulosament pels tallers Artemartínez 
el 2014.

 

La peanya per dur-lo a espatlles és la que es fa servir pels assajos dels portants del pas de l’Oració 
de Jesús a l’Hort. Aquest pas el porten 12 persones dintre i vuit ganxos fora, format per alumnes de bat-
xillerat del Col·legi La Salle Tarragona, membres de la Banda i ajudats pels portants de l’Oració a l’Hort. 
Per acompanyar el ritme del pas també hi van dos timbalers de la Banda de Timbals de l’Oració a l’Hort. 

El nom del pas ve donat perquè els Divendres Sant l’Associació La Salle, des de l’any 1942 organitza 
la funció de les Set Paraules i a partir de l’any 1996 aquest acte es fa a l’ermita de Sant Magí de Tarra-
gona lloc d’on surt també el Viacrucis del Dilluns Sant. Aquest any 2017 es beneeix el pas el dia 7 d’abril, 
data de l’aniversari de la mort de Sant Joan Baptista de La Salle, a les dependències del Col·legi. Sota 
els seus peus hi anirà una jardinera amb flors blanques per tal de recordar els Germans, professors/es, 
alumnes i ex-alumnes traspassats en totes les èpoques de La Salle a Tarragona.

Manel Callao i Costa
Associació La Salle

La Associació La Salle dels Antics Alumnes dels Germans de les Escoles Cristianes, conjuntament 
amb Gogistes Tarragonins, realitzen aquesta edició. El Divendres, 7 d’Abril del 2017 es feu la pre-

sentació...
Tarragona, Setmana Santa del 2017 
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