
El silenci era sepulcral tot i la
munió de gent que omplia la Bai-
xada de la Seu. La sortida de la
basílica de Nostra Senyora de
l’Esperança Macarena és un dels
moments més esperats de la pro-
cessó de Manresa, i quan la imat-
ge fa acte de presència, el silenci
es trenca  pels aplaudiments i els
visques. Després, les trompetes i
els tambors són, fins al final, la
banda sonora del seguici religiós.
Aquest any, al primer tram, la co-
mitiva va aconseguir una proces-
só compacta, a diferència d’altres
anys en què els passos es distan-
ciaven perquè la confraria de la
Macarena no aconseguia atrapar
els primers grups.

La processó va deixar algunes
imatges curioses. La primera va
ser al punt on es va cantar la saeta.
A la casa Planell de la Baixada de
la Seu,  des d’on la cantaora li de-
dicava la saeta, hi havia un gran
llaç groc i una pancarta en què es
demanava l’alliberament dels
presos polítics.  El cant va donar
pas als aplaudiments. Aquest és
un dels moments que congre-
guen més gent de tota la processó,
que cada any demostra tenir un

gran poder de convocatòria. De
fet, a les 8 del vespre, quan els Ar-
mats ja eren a la Baixada de la Seu
per anar creant expectació amb
els repics de tambors, ja s’hi ana-
va concentrant gent per veure el
tret de sortida del seguici religiós.
Mitja hora més tard, quan les
campanes de la basílica indica-
ven que eren dos quarts de 8, i les
portes es van obrir, centenars de
persones omplien aquest punt
del Barri Antic. 

Quan Nostra Senyora de de
l’Esperança Macarena girava cap
al carrer Vallfonollosa, els Armats
ja estaven a Alfons XII,però la co-
mitiva de la processó de Manresa
és llarga i entremig dels passos
només hi havia pocs metres de
distància. Les primeres confra-
ries s’esforçaven per mantenir
unida la comitiva i anaven a un
pas molt lent i no tiraven enda-
vant fins que no veien avançar les
imatges que les seguien. A la Pla-
na de l’Om, els grups ja no van po-
der mantenir tan compacta la
processó, tot i l’esforç perquè no
hi hagués espais molt buits entre-
mig. 

El seguici es va començar a
trencar quan el grup de la Dansa
de la Mort s’aturava per fer el seu
ball i quan la Germandat de Nos-
tra Senyora de Macarena –que
porten la figura que pesa més de

la processó– no podien seguir la
velocitat del pas que la precedia.
Tot i que el tram d’inici és el més
seguit, al llarg del recorregut hi
havia persones que volien veure
com desfilaven els passos.

Les persones que passejaven
per la Muralla del Carme van po-
der veure les mesures de segure-
tat de la processó d’enguany. Una
furgoneta dels Mossos d’Esqua-
dra i una altra de la Policia Local
impedien el pas a qualsevol vehi-
cle a la carretera de Vic en la di-
recció de la processó. A part,
agents dels dos cossos policials
vigilaven els voltants de l’espai
per on passava la comitiva. 

Ahir hi havia un pas menys a la
processó de Manresa. No va sortir
la figura del Vivent del Crist Cap-
tiu per manca de gent. En tancar
aquesta l’edició encara s’havia de
celebrar l’Encuentro a la Baixada
de la Seu.  

Els grups de la processó de
Manresa aconsegueixen
un seguici més compacte
Les confraries s’esperaven, al primer tram, perquè la comitiva es
mantingués unida Una munió de gent va omplir els carrers de la ciutat

DIVENDRES SANTLa processó de Manresa va demostrar un any més el seu gran
poder de convocatòria i va aconseguir portar una munió de persones als carrers de
la ciutat. Aquest any, les confraries van aconseguir un seguici més compacte
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Nostra Senyora de l’Esperança Macarena a la Baixada de la Seu, a l’inici de la processó

El grup dels Armats encapçalava la comitiva religiosa ahir a Manresa

Actuació dels integrants de la Dansa de la Mort Els penitents de la processó de Manresa, ahir al vespre

Una de les imatges de la
processó va ser el de ‘la
cantaora’ entonant la ‘saeta’
sota un llaç gegant groc

Quan el seguici va arribar a la
Plana de l’Om, va ser més
complicat que els grups
anessin al mateix pas
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Berga es va llevar ahir mig en-
nuvolada, i com cada Divendres
Sant, els carrers del barri vell van
reviure l’única processó de carrer
que es manté a la ciutat: la proces-
só de Viacrucis de Divendres Sant.
Un centenar de persones van
mantenir la tradició de recórrer
de manera silenciosa els princi-
pals carrers del barri vell.

La pregària de laudes va iniciar-
se puntualment a les 8 del matí a
l'interior de l'església de Santa Eu-
làlia. Poca estona després, la co-
mitiva, integrada per gent de totes
les edats, va sortir del temple en
direcció al carrer de la Pietat. A
partir d'aquí va repetir-se la imat-
ge habitual de cada any: en dues
fileres, els feligresos van resseguir
el recorregut per la part alta de la
ciutat per recordar el camí de Je-
sús cap a la creu, fent les parades
als punts indicats per escoltar les
lectures del rector Marc Majà i de
mossèn Josep Vila que narren les
catorze estacions de la vida de Je-
sús des que va ser empresonat fins
a la seva crucifixió i sepultura. 

Al centre, i presidint la comiti-
va, diversos portadors van ser els
encarregats de carregar la gran
imatge de Jesucrist. El centenar de
persones va desfilar amb silenci,
només trencat pel cant dels ocells,
per algunes persianes que s’apu-
javen i per l’obertura d’alguns co-
merços, tant pels carrers Castellar
del Riu, de la Pietat, de l'Om, la pu-
jada de Santa Magdalena i el car-
rer Buxadé per tornar a la plaça de

Sant Pere per fer les darreres pre-
gàries a dins del temple.

El Viacrucis de Divendres Sant
és la darrera celebració litúrgica
de Setmana Santa que es manté

de portes en fora a la capital ber-
guedana. D'altres parròquies de
la comarca també van celebrar
ahir aquesta pregària, com per
exemple, Bagà, Vallcebre i Vilada. 

DANI PERONA BERGA

El barri vell de Berga reviu el
Viacrucis de Divendres Sant
Prop d’un centenar de persones van participar, ahir, a la processó de
pregària pels carrers per recordar els passos de Jesús cap a la creu 
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Instant de la marxa al seu pas pel carrer Buxadé, ahir al matí 

 Els Armats de Moià van representar un any més els tradicionals actes que tenen lloc en el marc de la Setmana Santa a
la plaça Major, plena de veïns. Tal com mana la tradició, dijous a la nit, els 17 Armats, amb dos timbalers i un manaia, van
anar desfilant a pas marcial i al compàs dels tambors, i van escenificar La Creu, El Quadre, El Tirabuixó, El Triangle, El Re-
llotge, La Cadena i l’Esgrima, moment que esperen els infants per veure com els Armats simulen una baralla entre ells.
Els Armats, que fa uns anys acompanyaven les funcions religioses de la Setmana Santa del diumenge de Rams, dijous i
divendres i dissabte de Setmana Santa, fa temps que només surten el Dijous Sant i en la processó del divendres. 

Els Armats de Moià mantenen la tradició de Setmana Santa 
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Imatge del Sant Sepulcre en el seguici de Divendres Sant
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