
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA DE SETMANA SANTA. ASSOCIACIÓ LA SALLE 
DE TARRAGONA 

 
Benvolgudes autoritats que ens honoreu amb la vostra presència, estimats germans 
en la fe, membres de les diferents Entitats de la Setmana Santa tarragonina, senyores 
i senyors, 
 
Ja som de ple dins la Quaresma, temps de reflexió pels cristians, mentre dia a dia 
obrim el camí cap a  la celebració del punt més àlgid  i prometedor: La Pasqua de 
Resurrecció, un camí ple d’angoixes, però, sortosament, alhora d’esperança.   
 
A Tarragona, ciutat plena de vitalitat i respecte a les seves tradicions, des de fa molts i 
molts anys potser parem  més compte a la commemoració de la Setmana Santa que a 
la celebració de la Pasqua, i no en sortim... a veure tampoc cal exagerar, al cap i a la 
fi, les Confraries s’uneixen amb el seu Prelat a la Seu metropolitana per celebrar-la, 
però... 
   
Bé, la qüestió és que aquesta «setmana» s’inicia ben aviat, pràcticament en 
coincidència amb l’inici de la Quaresma, ja que l’activitat i  la quantitat d’actes que 
organitzen les nostres Institucions eclesials i les pròpies Confraries no es poden pas 
concentrar en la Setmana Santa pròpiament dita.  
 
I tampoc la Setmana Santa de Tarragona és sols la processó del Sant Enterrament del 
divendres Sant, com alguns ens volen fer creure, la “setmana santa” de Tarragona és 
àmplia de contingut, des dels actes que organitza l’Arquebisbat a la Catedral i els que 
acullen els feligresos a les diferents parròquies, fins la frenètica activitat  que aporten 
les diferents Confraries, Congregacions, Germandats, Gremis i Associacions,  per 
commemorar la Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist. Seguirà “la 
nostra setmana santa” molts anys més sense que les nostres Entitats  celebrin la 
processó de la Resurrecció del Senyor?, Caldria que l’Agrupació d’Associacions 
promogui aquest acte el diumenge de Resurrecció? 
 
Una d’aquestes Entitats, permeteu-me l’expressió “setmanasantera” és la que ens 
acull avui aquí, l’Associació La Salle, que com sabeu no és pas cap Confraria ni 
Germandat, ni  Congregació, però, tal com diuen els seus Estatuts fundacionals, els 
quals ens indiquen clarament que cal  “Conservar i enfortir entre els seus membres els 
principis cristians que informaren la seva educació”  l’Entitat participa de manera 
entusiasta  als actes organitzats durant aquest període del calendari cristià.. 
 
CENT ANYS 
 
L’Associació La Salle, arriba ja als cent anys d’existència,  i, en conseqüència, celebra 
enguany el seu Centenari, fent costat als dos col·legis que hi ha a la ciutat, al barri de 
Sant Pere i Sant Pau i al de Torreforta, i a l’Institut dels Germans de les Escoles 
Cristianes. En total germandat amb les associacions d’antics alumnes de Cambrils, 
Reus i Benicarló i amb la resta de Entitats de la setmana santa tarragonina. Els Antics 
Alumnes  (i antigues alumnes, és clar) celebrem enguany  que l’any 1906 s’establís a 
la ciutat el primer col·legi, la primera Comunitat de Germans i, posteriorment , el 1918, 
la primera Associació d’Antics Alumnes. 

Durant aquests anys ha passat de tot, èpoques d’esplendor,  altres de pur 
manteniment, fins arribar a l’estadi actual, niu d’activitat i col·laboració ciutadana. Ja 
des de bon principi la recent associació desenvolupà una intensa activitat per 
aconseguir el seu arrelament lúdic, social i cristià a la ciutat. Es creà el primer grup de 



teatre. Es treballà de valent per a una millor integració de La Salle a la Setmana Santa 
a Tarragona. Es publicà, ja en la seva primera etapa, una revista, com a òrgan de 
comunicació entre els associats, etc... 

Així doncs, té lloc al 1925 la primera representació del grup de teatre de l’Associació a 
la sala d’actes del col·legi i al cap de dos anys són Els Pastorets i posteriorment les 
diverses representacions al Teatre Metropol o a L’Ateneu, El Tradicionalista i el 
Principal de la nostra ciutat. Al col·legi es feien representacions cada quinze dies. Un 
altre de les seves activitats foren els esports, especialment el bàsquet. 

Els Antics Alumnes participaren des de bon principi, com dèiem, a la setmana santa 
tarragonina, primer com alumnes, acompanyant el pas de l’Oració a l’Hort. 
Posteriorment aconseguiren  la  realització del conjunt del pas “El prendiment de 
Jesús”, obra de l’escultor Josep Llimona, magnífiques talles de fusta policromada, que 
dissortadament en poques ocasions va lluir pels carrers de la ciutat, ja que fou cremat 
al pati del col·legi  durant els actes vandàlics del 36, juntament amb el primer. 

L’Associació rep també els embats dels anys revolucionaris, amb la persecució 
religiosa, el tancament del col·legi, l’assassinat de molts Germans, capellans i “gent de 
missa”. Mossèn Palau, Consiliari de l’Associació fou una d’aquestes víctimes mortals 
de la persecució religiosa, així com l’ex-president Vidal, 62 antics alumnes  i 12 dels 
Germans de la Comunitat. Millor sort va tenir el que seria després president de 
l’Entitat, Martí Marías, que fou tancat en el vaixell Río Segre i va poder fugir-n’hi... 

Acabada la guerra civil, amb el col·legi altre cop en mans dels Germans el 23 d’agost 
de 1939, es recupera tant l’acció escolar com la de l’Associació d’Antics Alumnes... 
Precisament seria durant el mandat de Martí Marías quan s’erigí als jardins del col·legi 
el monument a tots els que moriren en defensa de la fe durant el període revolucionari, 
el qual fou dedicat al Sagrat Cor, nom que duia el propi col·legi, de l’antiga avinguda 
de Navarra (avui Estanislau Figueres). També es construïren els dos passos que 
haurien de substituir els cremats el 1936: L’Oració a l’Hort i Vetlleu i Pregueu.  

El 1942 s’organitza el Sermó de les 7 Paraules, durant el matí del divendres sant, el 
qual fins el 1947 es va pronunciar a la capella del centre docent, però a partir d’aquest 
any passà a organitzar-se a la catedral, fins l’any 1950, quan no fou possible 
compaginar els actes litúrgics amb el Sermó. Aleshores, un capellà dissertava sobre 
las set darreres paraules de Jesucrist a la Creu i era un acte molt seguit pels 
tarragonins en aquest dia de commemoració i pietat cristianes.  
 
Fou el 2 de novembre de 1948 quan un grup de 52 antics alumnes funda el Montepío 
de Previsión La Salle, amb l’objecte de  proporcionar als seus afiliats un auxili 
econòmic en cas de malaltia, inutilitat o mort. El 1950 el Montepío assoleix la xifra de 
cent associats. Aquesta Entitat perdurà fins la implantació de les assegurances socials 
obligatòries i es dissolgué el 1992. 
 
Els anys van passant i el 1952 l’Arquebisbe cedeix a l’Associació, l’administració del 
Cine – Teatre Metropol per a realitzar en ell una campanya de moralització dels 
espectacles. Un bon equip d’antics alumnes dedicarien hores i hores amb l’objecte 
d’oferir a la ciutat quatre dies de cinema a la setmana, per a tots els públics en 
sessions dobles. En aquell mateix any el Quadre escènic abandona el col·legi i 
trasllada la seva seu al Metropol. També funcionaria un Cafè, al mateix edifici, cara la 
Rambla. Els beneficis obtinguts anirien destinats a l’escola de Formació Professional 
que es construiria al barri de Torreforta (avui col·legi Sant Benilde). L’any 1985 es 



conclou el contracte d’arrendament de les instal·lacions del Metropol, ja que passa a 
l’Ajuntament. 

Destaca en aquella època l’erecció del monument a St. Joan Baptista de La Salle, 
patrocinat per l’Ajuntament. L’Associació encapçala la subscripció popular, constituint-
se la Comissió pro monument, obra de l’escultor  Lluís Maria Saumells. El tenim 
encara, i sortosament sense massa pintades, avui als jardins de la Reconciliació. 

Pel que fa a setmana santa, els més grans recordareu que els passos anaven 
empesos sobre rodes (amb sols una excepció) i cada any es llogaven homes forçuts, 
treballadors del moll, acostumats a carregar sacs al coll, i pel fet de la seva 
assistència/participació, cobraven una certa quantitat, la que cada any s’havia 
d’incrementar, ja que amenaçaven en no sortir. Fins que els lassal·lians que 
acompanyaven l’Oració a l’hort i Vetlleu i Pregueu van decidir prescindir de la despesa 
i portar-los ells mateixos. Segons tinc entès va ser la primera confraria que prescindí 
de la gent aliena i foren els propis confrares que durien els passos. 

Continuen els tercers diumenges de cada mes la celebració eucarística i l’esmorzar de 
germanor (la coca sucada amb la xocolata). La Junta crea una sèrie de beques pels 
fills d’antics alumnes més desafavorits. Per primera vegada, amb motiu de les noces 
d’or sacerdotals del Consiliari, Mossèn Claveras,  i a petició seva, es permet que les 
senyores dels antics alumnes assisteixin a un acte en el col·legi (ja veiem con anaven 
les coses en aquella època de la nostra història). Malauradament avui encara, la dona 
no ha aconseguit equiparar-se a l’home en molts aspectes de la seva vida. 
 
No seria fins l’any 1957, quan cap al vespre de dilluns sant desfilaria per primera 
vegada el Viacrucis organitzat per la Congregació del Venerat Cos de N. S. J. en el 
Descendiment de la Creu i l’Associació La Salle, sortint del Temple parroquial de St. 
Pau i arribant fins a la Rambla, acte que perduraria fins que el col·legi passés a 
instal·lar-se al barri de Sant Pere i Sant Pau, l’any 1971.  
 
Un fet important per l’Associació fou que, per celebrar el  seu 50è. Aniversari, s’obre 
l’Entitat a qualsevol persona, malgrat no ser antic alumne, sempre i quan accepti els 
Estatuts, iniciativa que va afavorir l’empenta que va rebre, en especial, el jovent de 
l’Entitat.    

I, com dèiem, els anys passen i durant els anys 80 s’aconsegueix mantenir viva 
l’Associació, però únicament  amb la setmana santa com a protagonista (època en la 
qual la davallada d’assistents a les processons era francament important). Recordo 
que els portants dels passos li deien al Germà Director, que calia  restaurar les figures; 
la resposta era implacable: total, per sortir un dia a l’any, no cal fer hi res, ni gastar un 
duro...  I aquest fet em fa recordar una anècdota interessant. La Recollida dels Passos, 
té el seu moment més típic a la pujada final a la plaça del Rei, on totes les confraries 
s’esmercen en posar tot el seu esforç per superar el desnivell amb tot el que pesa un 
pas. Els nostres anaven empesos sobre rodes.... Poca gent, any rera any, com ho 
podem solucionar...I la idea miraculosa va ser (i no recordo de qui), enganxar els 
passos a un tot terreny i au, pujada amunt. La pitada del públic va ser d’aquelles que 
fan història. L’any següent, torna a suar de debó... 

Sortosament l’any 1990 un grup d’antics alumnes, que cada any es trobàvem el 
divendres sant a la processó, decidim engrescar-nos i proposar una revitalització de 
l’Entitat. I així fou, l’energia, les ganes i, sobre tot l’esforç personal va fer possible que 
l’Entitat recuperés, una vegada més, la seva dinàmica i el reconeixement de la societat 
tarragonina. Es reorganitzaren les vocalies i, en conseqüència, les seccions. 



S’adequaren les quotes, es refà i actualitza l’arxiu de socis, s’obre una campanya de 
captació de la massa social perduda durant els anys anteriors. Tornaren Els Pastorets 
a Tarragona, les trobades de la família lassal·liana, les relacions amb l’AMPA, la 
col·laboració amb el col·legi, l’actualització del patrimoni i el desig de que gent jove 
formés part de la Junta. 

I així, amb motiu de celebrar-se el 50è. Aniversari de l’encàrrec del pas L’Oració a 
l’Hort s’edita una publicació per Setmana Santa, que serà la primera d’una llarga sèrie, 
que avui encara perdura i en presentem aquí la 28ena edició .. .  

Es restaura, per primer cop el pas Vetlleu i Pregueu, la qual restauració es completa 
enguany, amb motiu del Centenari, es confeccionen noves vestes, medalles i el Penó.  

L’Entitat es fa ressò de la celebració del 85è. aniversari de l’arribada dels Germans a 
Tarragona i organitza una exposició retrospectiva, inaugurada el 19 de març en l’acte 
de presentació de l’opuscle d’aquell any 1992, al Saló d’Exposicions de l’Ajuntament. 

Entrem a formar part de la Confraternitat Getsemaní, que agrupa les Confraries de 
tenen com a pas titular l’Oració a l’Hort, assistim als Congressos bianuals i 
n’organitzem un a Tarragona. Una exposició de pannells recolliria una bona colla de 
Confraries i passos amb aquest nom i una publicació en paper deixaria per la història 
la informació recollida. La nostra relació amb altres localitats es concretaria amb 
l’organització de les sisenes “Visions” de la setmana santa, l’any 1998, quan es 
convidà a la Hermandad de Cofradías de la Villa de Bilbao. 

Un altre fet que ens distingeix és que des del traspàs de Mossèn Claveras, no vàrem 
tenir Consiliari, no obstant això, el Germà  Director del Col·legi, en feia  la tasca de 
direcció espiritual. Fou en 2004 quan, en ser un seglar qui dirigia el col·legi, amb el 
beneplàcit  de l’Institut dels Germans, com de l’autoritat eclesiàstica, el Consiliari és un 
Germà,  a diferència de les demés Entitats de la Setmana Santa tarragonina, com ho 
continua sent fins ara. 

La història més recent ja us la coneixeu, amb el canvi de sistema de dur l’Oració a 
l’Hort, portant-lo a coll, fins la recuperació del Sermó de les Set Paraules, la 
Conferència Quaresmal, la banda de timbals, el Viacrucis de Dilluns Sant, la 
participació a la processó del Dolor, la restauració dels dos passos i la benedicció d’un 
tercer (El Crist de les Set Paraules), la potenciació dels ajuts a PROIDE, , la onegé 
lassal·liana...  

Cent anys han donat per molt, o per poc? La gent que ho ha fet possible, presidents, 
Juntes, col·laboradors, socis, ha estat molta i molta. I els que han escrit a les revistes, 
opuscles o llibres editats? I els Germans que van aconseguir que l’Associació rutllés? 
 I les professores i professors que han sabut impulsar l’esperit de Sant Joan Baptista 
de La Salle, amb el seu propi exemple?   

Haguéssim pogut fer més?. Mireu, hi vaig estar 30 anys a la Junta, si, si, 30 anys, o 
sigui que he estat testimoni de quan s’ha fet, i del que es podria haver fet... Foren 
moltes Juntes, com molts altres lassal·lians que aguantaren a la Junta, senzillament 
perquè no hi havia relleu. Un record, en aquest moment, per al meu pare que fou un 
d’ells. 

Avui tenim pràcticament meitat i meitat (veterans i joves) i l’energia que dóna la 
joventut és imparable. Un comentari... això s’anima, per primera vegada a la nostra 



història, a la convocatòria d’eleccions hi ha hagut dues candidatures... Bon senyal, 
Comencem bé el Centenari. .. 

LA REVISTA 

Però no soc aquí per glossar la tasca de l’Associació, malgrat que cent anys són cent 
anys, i és un bon moment per recordar com ens ha anat fins ara... Heu vingut aquí 
perquè us presenti la revista d’enguany i, jo, abusant de la vostra amabilitat, me n’hi 
anat al Centenari. M’haureu de disculpar, amigues i amics, però la revista ja us la 
llegireu a casa amb tranquil·litat, sense presses, amb una copeta de Chartreusse amb 
gel, una nit de tempesta. Però... 

Au, vinga, va, deixeu-me fer-ne dos rals: 

La revista, opuscle, programa comença amb 8 salutacions, Déu n’hi do... Intentaré 
extreure algun dels missatges que ens expressen enguany:  

Monsenyor Pujol, en el seu paper de Pastor de la nostra Església, ens recomana que 
vivim a fons la vida de les nostres confraries i germandats, però sense oblidar quina és 
la manera més plena de viure la Setmana Santa, és a dir, com assemblea que celebra, 
prega i viu la fe al voltant de la taula de la Paraula i de l’Eucaristia. 

El senyor alcalde ens diu, entre altres coses “quan us crido, com faig ara, a participar i 
viure amb intensitat la nostra Setmana Santa, també us convido a obrir els ulls, les 
orelles i el cor a tots els patiments i dificultats que suporten molts homes i dones dels 
nostre entorn i també d’arreu del món”. 

El president de la Diputació ens assenyala de manera ben acurada que “La flama de la 
Setmana Santa està ben encesa a casa nostra gràcies a l’esforç i la tasca de-
sinteressada de les confraries i altres associacions vinculades a tan magna celebració” 

El president del Port posa èmfasi en la celebració i escriu: “Enguany, a més, 
l’Associació La Salle està d’aniversari i compleix un segle de vida. Per això vull 
aprofitar per felicitar tots els seus membres que, any rere any, han fet una important 
tasca de suport i coordinació que esdevé essencial per a la consolidació de la 
Setmana Santa tarragonina”. 

En el seu torn, el president del Consell Comarcal... “Se acercan días de cristianismo 
en mayúsculas, se acercan días de penitencia, se acercan días de enraizarnos en 
nuestro pasado para saber vivir el presente a fin de poder comprender y guiarnos 
hacia el futuro, se acerca tiempo de silencio y reflexión, se acerca tiempo de respeto y 
amor para quien murió en la cruz y dio la vida para salvarnos...se acerca Semana 
Santa” 
 
I ja a casa, el nostre Consiliari s’expressa així… Les celebracions litúrgiques i els 
tradicionals viacrucis i processons d’aquestes dates ens han de fer reviure allò que és 
essencial de la nostra fe.  Deixem-nos captivar per la bellesa i el simbolisme de 
l’”Oració a l’hort” i del “vetlleu i pregueu”.  Acompanyem Jesús i, amb ell, totes les 
persones que pateixen en el seu cos o en el seu esperit, acompanyem-les amb la 
nostra pregària i que tots junts celebrem la gran festa de la resurrecció. Que l’esperit 
del Crist ressuscitat faci estada en el vostre cor. 
 
De la mateixa manera, la directora del col·legi ens fa una reflexió prou interessant i 
comença dient: Tradicionalment, i no sé ben bé el perquè, contemplem els misteris 



que recordem durant la Setmana Santa des de la perspectiva del penitent, d’aquell que 
fa una ullada a la seva vida i observa tot allò que l’allunya i ens allunya de la voluntat 
de Déu, del missatge de Jesús. Però compte..., que tot plegat ja està bé, però tendim a 
decorar-lo tot amb un fons massa negre... I, és clar, que necessitem d’aturar-nos per 
escrutar en el nostre horitzó i estar segurs de cap a on anem. I tant que hem de 
contrastar els nostres fets amb el missatge de Jesús; però no des del tarannà d’aquell 
que no se sent res, d’aquell etern adolescent que “tot ho fa malament”; ans al contrari, 
amb la il·lusió de qui s’engresca en una gran aventura; de qui fa una feina complexa, 
però amb empenta i coratge, perquè hi creu i se l’estima 
 
I així ho fa el president de l’Associació: “Aquest any és el centenari de nostra Associ-
ació. Cent anys plens d’activitats que demostren que la nostra Associació és viva i que 
no s’atura. Cent anys de compromís lassal·lià, amb l’església i amb la ciutat. Cent anys 
de generacions i generacions de lassal·lians arrelats i amb valors. 
 
Continua la publicació amb el programa d’actes propis d’aquesta Setmana Santa, la 
memòria del 2017, el contingut de la conferència quaresmal del passat anys, de la 
presentació de l’opuscle,  de la cinquena paraula del Sermó de les 7 Paraules i dels 
Goigs en lloança al Crist del mateix nom. 
 
Tanmateix, Monsenyor Miquel Barbarà en presenta  “Potenciem el sentit eclesial i...” , i 
que acaba sentenciant: Què serien les associacions de Setmana Santa sense sentit 
religiós, eclesial...i sense referència a Jesucrist? 
 
Josep Ciurana ens escriu la “crònica d’un dia singular”, en la celebració de l’acte de 
benedicció del pas de les Set paraules i de l’Oració a l’Hort.  També ens escriu un 
article dedicat  al 75è. Aniversari del pas Vetlleu i Pregueu. 
 
L’escola d’art  de la Diputació, a Tortosa ens plantegen un informe tècnic acurat sobre 
la restauració del pas Vetlleu i Pregueu 
 
Josep M. Sabaté, va escriure “Josep M. Nosas Brull, fidelitat lassal·liana” corresponent  
a l’acte de lliurament de les medalles a la fidelitat a la setmana santa.. Aporta, un any 
més, la seva saviesa i crítica positiva amb l’article “La setmana santa de Tarragona, 
entre fariseus i publicans”·  I acaba, en un segon article, la seva aportació al tema 
dedicat al pas Vetlleu i Pregueu. El seu fons literari i d’investigació sembla que creixi 
cada any...  Deu n’hi ho. 
 
Joan Noguera, un any més, ens delecta amb un dels seus articles que tots esperem. 
En aquest cas “Les tietes de Jesús”, que ens ajuda a conèixer més i millor al voltant de 
la figura del Mestre. 
 

Josep M. Rota ens aporta unes acertades “reflexions al voltant de la Quaresma” , a 
través del camí marcat per les lectures dels diferents diumenges de Quaresma. Ell 
mateix en diu que: “  
Com a responsable de Missió compartida i Associats, cada dilluns escric una reflexió 
adreçada a tots els professors i personal d’administració del Col·legi. Les reflexions 
giren al voltant de les lectures del diumenge o d’alguna celebració lassal·liana que 
s’escaigui aquella setmana. Aquestes són les reflexions que vaig escriure durant la 
Quaresma del 2017.Espero que les llegiu no com un tractat teològic sinó com humil 
exercici de compartir la Paraula de Déu” 
 
Com cada any, i en fa molts, jo diria que des d’un principi de la publicació del nostre 
opuscle, Lluís Maria Salvat ens envia des de Barcelona la seva aportació. En aquest 



cas amb dues traduccions de poesies de diferents autors.  I, en aquest cas, m’he 
permès prendre’n un bocí d’una d’elles, per llegir-vos-la avui: 
 
Getsemaní 
La nit 
A la nit de la tragèdia,  
amb el Mestre vaig sortir 
Pel meu nafrat esperit 
Ell anà a Getsemaní 
 
Sobre una roca, sens ànim 
Va caure el Diví Rabí 
“Que passi, Senyor, aquest calze, que passi el calze de Mi. 
 
A la nit de la tragèdia: 
Prega fins a la fi, em va dir 
I junt a la roca aquella 
Jo també em vaig adormir 
 
L’esguard entristit del Mestre, 
Sobre el meu front vaig sentir, 
Ni una hora de tenebres 
Has pogut tu vetllar amb Mi? 
 
Bé, ja l’acabareu vosaltres, ja us la llegireu, ja aquesta revista. El seu contingut sols 
quedarà en vosaltres si hi dediqueu algun temps en assolir els seus missatges, les 
seves reflexions i, com no, el tarannà lassal·lià. 

I, abans de deixar-ho, voldria, senzillament, agrair  als col·laboradors que han escrit 
enguany, i a la Comissió de publicacions de la Junta que ha fet possible la seva edició 
i als anunciants que han fet possible econòmicament aquesta publicació. I a tots els 
socis i sòcies que, amb la seva quota, fan viable l’existència de l’Entitat.  

I a vostès per aguantar-me, moltes gràcies. 

Bona Pasqua 

 

Joan Maria Maixé Ceballos 

 


