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ENOAVANT lES ATXES

Un ronroneo hiriente se acerca, es
un ruido impactante, solemne y
silencioso a la vez por las caracte
rísticas del mismo. Son las cadenas
que, arrastradas por los pies anóni
mos, se deslizan por el asfalto, unas
veces húmedo, otras sucio, otras...
¡Que más da!
La procesión adquiere un tinte más
solemne, si cabe, al paso de los
penitentes que, llevados por un sen
timiento oculto, interno y exclusiva
mente personal, deslizan sus penas
ahogadas en el sentir puro de estar
dentro de la capucha, sólo con la
palabra y el rezo constante con
Jesucristo. sintiendo y rogando
muchas veces por los que no están
0, simplemente, agradeciendo el
salir de un mal paso de la vida con

éxito la mayoría. Es así y el que no
lo entienda, muchas veces por igno
rancia, ha de respetar el sentir, el
notar, el vivir que el Calvario de
Cristo está presente en esos pies
anónimos que, llevados por la fe,
arrastran las cadenas y muchas
veces la cruz; no es dolor, es amor,
no es morir, es vivir, no es infierno,
es cielo, y lo sabemos porque
hemos experimentado ese senti
miento. Al terminar el recorrido,
nos lavamos los pies, nos miramos
unos a otros y simplemente nos
decimos "hasta el año que viene".
Cada uno va por donde ha llegado,
con su motivo y su razón, porque
cada uno tiene una historia que con
tar y es, ni más ni menos, que su

propia vida.

u ••• deslizan SUS penas
ahogadas en el sentir
puro de estar dentro de la
capucha, sólo con la pala
bra y el rezo constante
con Jesucristo, ... u

no 1I'ldonllllca nocossllrloment 8mb

I'oplnló ¡ conllngul deis artlcles 8qU!

publlcols I deis seus autors.

Per a publicar fes cartes adrecades a aquesta seccio, aquestes s'hauran d'enviar a la Congregacio

de la Sang mecanografiades a doble espai, tot indicant el nom, ONI ¡ adreca del seu autor, dades

que s'ometran si aquest eix; ha desitja (pot apariÚxer amb un pseudónim en l/oc del nom real).

(ENDAVANT LES ATXES es reserva el dret de publicacio de les cartes enviades a fa Redaccio.)
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xes

lIeidatá és d'interés de tots els lIei
datans i lIeidatanes ja que, per
damunt de les nostres creences, el
que és tradició assoleix la condició
de patrimoni cultural, qualitat que
ens enriqueix i ens identifica i de la
qual n'hauríem d'estar ben orgullo
sos.

Cert és que hem passat moments
de dificultat, peró s'han anat supe
rant i anem arnés... Peró per a que
aquest creixement sigui possible,
tots hem de fer pinya, cadascú en la
mesura de les seves possibilitats,
no hi ha ajut minso; per damunt de
tot compta la voluntat i la primera
intenció és la que val.

Endavant les Atxes neix amb
il.lusió; és el sentiment d'un
projecte que va a més i que no
s'ha d'aturar, en el que tots hi
estem posats i que és part de la
cultura i tradicions lIeidatanes:
La Congregació de la Puríssima
Sango

Aquest butlletí surt a la Ilum amb ganes de continu"itat;
des d'aqui us demanem idees per al segon número;
que el projecte no s'aturi evidenciara que la Congrega
ció va a més.

Endavant les Atxes--eom la Congre
gació de la Sang- s'obre també a la
societat Ileidatana en general, ente
nem que alió que és en esséncia

Cal revitalitzar la Institució, i aixó
passa pel compromís comú de la
col.laboració. La nostra és una de
les institucions més antigues de
Lleida, forma part deis costums i
tradicions populars i religioses.
Aquest butlleti sur! a la lIum amb
ganes de continu"ltat; des d'aquí us
demanem idees per al segon núme
ro; que el projecte no s'aturi evi
denciara que la Congregació va a
més. En un principi estem molt con
tents de poder editar un número a
I'any, tot i que desitjaríem poder
assolir una periodicitat semestral,
fita que només podrem aconseguir
amb la col.laboració de tots els qui,
d'alguna manera, sentim la respon
sabilitat i la satisfacció que repre
senta ser mantenidors de les tradi
cions més arrelades i representati
ves de L1eida.

La Congregació de la Sang posa en
marxa un nou projecte que pren
forma material en el butlletí infor
matiu Endavant les Atxes. Aquesta
publicació, en principi, pretén posar
al dia als congregants tant pel que
fa a les activitats que es duen a
terma, com del dia a dia de la Insti
tució ¡deis projectes que es valen
endegar. És per aixó que la Junta de
la Congregació ofereix a tots els
congregants la possibilitat de
manisfestar els seu s parers i inquie
tuds, tot demanat. també, la
col.laboració personal pel que fa a
possibles col.laboracions en la rea
lització d'articles.

Endavant

Endavant les Atxes vol ser el nexe
d'unió entre tOt5 els membres de la
Congregació.

Darrere I'espectacularitat plastica
que té I'activitat de més projecció
cap a la pietat popular, que és la
Processó del Sant Enterrament que
la Congregació organitza cada
Divendres Sant, hi ha l'esfor9 i dedi
cació de moltes persones i institu
cions, tant a nivell material com
económic, peró aquesta no és I'úni
ca activitat a dur a terme; n'hi hau
ria d'haver moltes altres, entenem
que la condició de congregants de
la Sang ha de passar per quelcom
més que atendre un cop I'any el
pagament del rebuto



mans,butlletí11 I... e que ara tenim a les
entenc que no ha de ser vist com una fita,
no és un objectiu final, aquestes planes han
de ser -han de continuar sent- un mitja de
comunicació entre els membres de la Con
gregació; no ens hem d'aturar amb la idea
de: "mira que bonic, ja ho tenim ... "

Ramon E. Anadón Navarro Prior
Benvolguts congregants ¡congregantes,

És per a mi una satisfacció poder-me adre9ar a vosaltres des d'aquestes
planes, i die una satisfacció perque, les referides pagines, suposen la mate
rialització d'una idea que feia temps que ens anava donant valtes pel cap.

Tat i aixó, el butlletí que ara tenim a les mans entenc que no ha de ser vist
com una fita, no és un objectiu final, aquestes planes han de ser -han de
continuar sent- un mitja de comunicaciá entre els membres de la Congre
gació; no ens hem d'aturar amb la idea de: "mira Qué bonic, ja ha tenim... "
Hi ha molts projectes similars a aquest que s'han quedat en el número 1. És
per aixó que us he dit que aquest butlletí I'hem de considerar un element
d'estímul per al bon funcionament de la Congregació, com una mostra que
esta viva i funciona, no pas com un objectiu assolit.

Ara fa quelcom més de cinc anys que vaig ésser nomenat Prior. Quan em
vaig fer carrec de la Congregació, les coses eren ben diferents; amb els
membres de la Junta ens vam haver de posar a lIuitar de valent per fer anar
endavant la Congregació, ho vam fer comen<;ant de zero i amb números
vermells en els comptes. Superant les dificultats, i aquí hem d'agrair I'es
fon; de molts, anem aconseguint que la processó del Sant Enterrament vagi
guanyant en vistositat i solemnitat.

El cer! és que la Congregació s'ha de posar al dia i adaptar-se als nous
temps tot respectant les tradicions própies per les que vetlla i que ha de dur
a terme; ara per ara, el que tenim a les mans és senyal que les coses van
endavant i que val la pena lIuitar per aquesta il.lusió compartida que és la
Congregació de la Sango

Ja per cloure, només em queda dir-vos, en nom de la Junta i en el meu
propi, que aquest butlleti roman obert a tots els suggeriments que vulgueu
ter; si també hi voleu col.laborar, estarem encantats de comptar amb la VQS

tra participació.

•



Pero, malgrat tot, i amb els ajuts que tots plegats siguem capal'0s de ten ir,
any rere any també, seguirem sumant historia; simplement perque tots,
actors i espectadors... ho necessitem.

Apropant-se ja els deu anys del meu nomenament com a Capita Manaia
deis Armats de la Sang, vull aprofitar aquesta oportunitat per fer, davant
deis congregants i lectors en general. unes petitas consideracions referides
al nostre col.lectiu. No cal ara explicar i/o recordar la nostra historia, anti
guitat, manera de ser, ni tampoc certes fames, molts cops injustes, que
envolten el nostra entorno

Intentem millorar la nostra imatge exterior any rere any, prestigiar el nos
tre nom i presencia i, avui, Iluny de ser una carrega més en les febles eco
nomies de la Congregació, procurem col.laborar en la mesura de les nos
tres possibilitats; encara que no sigui suficient; de la mateixa manera que
fem obres de beneficencia amb els més necessitats, encara que tampoc
siguin suficients.

Capita ManaiaMariano Goma Otero

I malgrat I'esforc, el cansament en el que poca gent pensa, de tot un dia
visitant hospitals i residencies, fent amable la jornada amb el cercavila, aca
bant amb la processó i deixant finalment el nostre pes al voltant de la mit
janit... en els darrers anys hem doblat el nombre d'Armats i tenim Ilista
d'espera, tant de grans com de petits. I el nostre bene·it secret és simple
ment comunicar la il.lusió del manteniment d'una tradició, amb la carrega
espiritual que, en aquest cas, respira Divendres Santo

JI ... Intentem millorar la nostra imatge exte
rior any rere any, prestigiar el nostre nom i
presencia 1, avui, lIuny de ser una carrega
més en les febles economies de la Con.gre
gació, procurem col.laborar en la mesura
de les nostres possibilitats... JI

És ben cert que el nostre rol a la processó de Divendres Sant, obrint la comi
tiva amb els colors i lIuentors de la indumentaria, omplint les mans de
petits i grans de caramels i do190S, fent cadena i plegant parelles... no es
precisament la part que més convida al recolliment de I'esperit processio
nal del Sant Enterrament; peró, no per aixó, la nostra presencia és menys
necessaria en tot alió que representa una activa i sentida participació. Sí
que anem davant, peró també acompanyem al Sant Sepulcre i a la Verge ...
També hi soml



_'enteixi nat
de I'església de la Puríssima

Per JOSEP MANUEL ESPLUGA
Historiador i crític d'art

Sang de Lleida
1 Glovannl Mario Mastal Forrenl (Senlgallia 1792·
Roma 19871. papo de 1846 a 1878.

2 Fou el douil canclll ecumenlc de l'Esglesia COlolica,
VD celebrar-se al VOllcll inaugurant-so el B de navem·
bro de 18691 fou clauGurOI 0118 de 11011101 de 1870, par
tlclpanl-hl un 10101 do 7711 blabes.

:1 Blabe do lo dlccosl de Llolda do 1861 a 1870, va nél·
ICor o Tona (dlocos! do Vlc), provincia de Barcelona, I
VD morir (} Roma 8 caUIO d'uno Indlsposic16 duron! la
llevo aaollonelo al Concill.

~ MoIgrOI no hovor pogue locoUtzar 01 docro! do
oomooomool, 01 probera Jasap Casala consta com 8
socretod panicular del biaba de Lleldo en diversos
documenta do I'opoco; POI consultar-SB, par oltomplo,
01 n"5 del Bololln Eclosl6stlco do la Olócesls de Lérida,
do dUla 9 do 'obror do 1883.

e E. Ir8el8 d'uno de les QU8lte bosillQues maJors de
Roma, 110m la eoneil( com o H cap I mare de tatos los
eagte.lea de la dUlal i del món H IIltol ostenlOI en I'an
Ilguilot per la clulal do Jerusalom), per ser la seu o
cauldral dol blsbe de Roma, L'ediflcl primitiu fou des
IrUII per doalncendla (130811380), la basílica Que avul
podem conlemplar fou pro/eclada I conSlIulda, bail(
I'ausplcl de divorsos papos a ponlr d'Urbil V, pols
arQuilOCloa O Fonlana I F. Borromini,la fal;ana os obra
d'A Gamol(- 1374).

• Casela va lornar sol a torras Uoidalanos, jo Que, 101
com s'lndlca en una nola anterior, el bisbe Pulgllal va
mOrir a Roma dUranl la celebracló del Conc111; podeu
veure la necrológica 01 Bolelín Eclesláslico de la dló
cea'a de Lerlda. n" lOa, de data 10 de lobrer de 1870.

7 SOL, Roma; TORRES, Carme: Una hlslorla més qU8
centenana; la Congrogacló do la Sang de Lielda. Con
gragació do la Purl••lma Sang de Lielda Lioids, 1993.
Pilg 60

I Conala factura do JOllOp Domenecl1, fuslor, do dala
12 do ganor de 1882 (orl(lu de la Congrogocl6 do la
Sang, pa<luol11, Il1g8116); amb dala 21 d'abril do 1886,
Harmonoglld Jau presenla faclurtl por la realhzoel6
del cancell de l'osg16sla (orl(lu de lo Congrogoc1ó do la
Snng. paquol 11, IIlgall 5).

• Enlro d'ollros, podom citar uno sorlo d'obros roatll·
lados por Jau lmal{lrill quo la ma/or pan d'elles fossin
destruidos duronl los rovoltos do 1936 a 1939)~ 01'
ollar' da I'anligo osOl6sl0 deis PP. Mercadar!!!, QUo os
trobavo al corror do Sonl Anlonl, el releule do I'orolo
rI do l'Acodllmlo Morlona {18731. I'oltar do la Mero de
Dau dol Pilar o l'ollol681a do Sont Jonn 1 015 ollors
moJors do les urmllos do Gronyano 1Bulsénit.

10 Paq\lot 11, lUgall 5,

l' 4 d'ogOll do 1879.

12 6 du goner do 1880.

13 l' da genel, 1 127 do fabrer 18 do mar" do 1881.

1. El primar documonl ol(podlt por B81ga no tú dala, 01
segon febut cansle dol 6 do mllfl; de 1881.

El 1869, baix el pontificat del papa
Pius XP, va iniciar-se a Roma el Con
cili Vatica 1. Com que es tractava d'un
concili ecumenic2

, hi foren convocats
els bisbes de totes les diócesis.

L'aleshores bisbe de Ileida, Mariá
Puigllat i Amigó', viatjá a Roma
acompanyat pel seu secretari parti
cular', el canonge Josep Casals, que
també ostentava el carrec de prior
eclesiátic de la Venerable Congrega
ció de la Puríssima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist de L1eida.

Un cop a Roma, en un deis passejos
que, durant les dates de celebració
del Concili, acostumava afer per la
ciutat eterna, en visitar la basílica de
San Giovanni in LateranoS

, el canon-

ge Casals va quedar meravellat en
contemplar la majestuositat del con
junt arquitectónic i la magnificencia
de la seva ornamentació. Sembla ser
que el primer que va acudir a la ment
de Casals fou L1eida, concretament
I'església de la Purissima Sango Per
un moment va imaginar-se el temple
lIeidatá decorat de forma semblant
al que, a Roma, li estava causant
admiració, tot i que la diferencia de
proporcions i volumetria que hi
havia entre tots dos temples era -i
és- considerable.

El cert és que a la tornada del
canonge Casal s aterres Ileidata
nes6

, el projecte va comen~ar a
gestar-se, iniciant-se les obres de
reforma el 1875.

Celesti Capmany, arquitecte dio
cesa, es feu carrec de la redacció
del projecte i de la direcció de les
obres. En un principi, el dispendi
económic que suposava l'execu
ció del projecte fou assumit pel
canonge Casals, el qual avan~a els
diners deis seus havers personals
i, finalment, es va fer carrec de
I'import total de I'obra, ja que
només una part d'aquesta fou
sufragada per les aportacions de
la resta de congregants, fidels del
temple i lIeidatans en general. El
contractista d'obres Ramon Serra
tosa fou I'encarregat de dur a
terme les tasques de construcció,
I'import de les quals fou de
127.550 rals. L'import del treball
de paleta, fusteria i serralleria fou

de 88.065 rals, els 39.485 restants
serviren per sufragar I'ornamenta
ció i l'enteixinat7.

Les obres es dugueren a terme entre
1875 i 1881 -obres própiament refe
rides a I'ofici de paleta, ja que les
tasques d'ornamentació i ebeniste
ria es perllongarien durant alguns
anys més-s. El primitiu temple,
d'una sola nau, es transforma en
una nova edificació de planta basili
cal romana i es va dotar I'edifici de
la decoració corresponent. Destaca
I'enteixinat, sens dubte I'element
ornamental més important; la realit
zació d'aquest va encarregar-se a
Hermenegild Jou Vidal, artista ja
reconegut en aquell temps9, deixe
ble de Manuel Corcelles Saurio

Per dur endavant el treball que
suposava la decoració del sostre del
temple, Jau va comptar amb un
important equip de col.laboradors i
prove'ldors (la documentació con
servada a I'arxiu de la Congregació
de la Sang 10 aporta dades concretes
sobre el particular): Canela i Arge
lich, de Barcelona, presenten factu
ra per 13.000 lamines de pa d'or11

;

Josep Padró i Baltasar Subirana sig
nen un rebut "por el importe de
nuestros trabajos en dorar las diez y
ocho piezas del artesonado de la
Purísima Sangre"'2; Jaume Farré
Oms firma rebuts per dorar peces
de I'enteixinat i subministrar paper
de vidre i vernís 1J

; Antoni Beyga
signa rebuts per serrar IIistons de
fusta''''; Josep Suñé de la "Estrella

En un principi, el dispendi
económic que suposava
I'execueió del projecte fou
assumit pel canonge
Casals, el qual avanc;:a els
diners deis seus havers
personals i, finalment, es
va fer carree de I'import
total de I'obra, ja que
només una part d'aquesta
en fou sufragada per les
aportaeions de la resta de
eongregants, fidels del
temple i Ileidatans en
general.



de Oro" presenta factura per la pro
visiá de 2.000 lamines de pa d'or15

;

Jaume Miró signa un rebut on cons
ta que, entre altres conceptes, rep
diners per "lIebar las piezas desde
casa Hermenegildo a casa Lamo
lIa"I'; Ramon Romeu 80net signa
un rebut que diu textualment: "Por
colocar el artesonado y alta,"'1;
Bautista Cabria firma un rebut a
Hermenegild Jau on no s'hi especi
fica el tipus de treball realitzat, ni si
es tracta d'una provisió de mata
rials"; Miquel Pont firma un afecte a
Hermenegild Jou on li factura
divers material de ferreteria '9 ; Josep
A. Mostany signa una "cuenta de
maderas entregadas para la iglesia
de la Purísima Sangre, para arma
rios y artesonado"70; Ramon Maro
la, serraller, presenta factura "por
116 clavijas para sostener el techo y
por dos clavijas para las últimas pie
zas del techo"21, Josep Doménech,
fuster, presenta factura "por tres
jornales de Bicen areclo las filas del
artesonado"" (és de suposar que
"Bicen" -de ben segur Vicent o
Vicens- era el nom de pila de I'ope
rari que va realitzar la feina per la
qual passava minuta I'empresari
Josep Oomenech i que "areclo"

le 6 do mer!;: do 1881

le 12 do mer!;: do 1881.

17 Molgrat quo 01 documont no lingul una dala con
crota. hl conl1a quo I'lmport facturet corrospon a tre
balla roalitzats durant la quarta selmana dol mes do
solembre dlll881

l' 27 do mer!;: de 1881,

le 2 do malg do 1881.

20 14 do Juny do 1881.

11 21 do aotomb,o do 1881.

22 12 do gonOI do 1882.

23 E. fa roferilncla concrela n 0110 que con~rneJ¡ce la
reelluacló do l'onlohclnal.

2. Toll l'eparnn!;:1l do pilostres, on realilal es traeta de
columnea; curlosamcnt, lel referidos cem a lals, d'on
aobresurten los que semblen plhtstres, s6n sotemonl
elemenls docorellus. és e dlr, reparenl columne rec
langulor no Os mos quo uno carcasso que rocobrohc
l'eulOnllco columna que lO aparen!;:o de pllastro, I'os
poi Intorlor quo hl ha onlro ombd6s olemonts 6s bult.

:JI Eltolol do nou casloons, en no troclor-so d'un nomo
bre parelt. POI somblar oSlreny: cal ten;r en complo
que ola dos caselons m s propors ols peus de la nau,
Os • di'. els dos primors, on formen un je que. por
mollua d'espal, salomen! hi ha la meitel de cadaseun
dols CUOlens, No hl ha dubIO que Jau va dlsposor
aquesla dos mitjos casolons els peu$ de la nDU, je quo
aixl quedon relatlYamenl amagals I dlsposats jusI
damunl dol coro passonl lololmenl desepercebuts
quan hom conlemple l'enloixlnel des deis pous dol
lomple.

volia dir "arreglo"). L'obra es per
1I0ngaria quelcom més de dos anys,
ja que la documentació conservada
a l'arxiu estil datada entre 1879 i
1882".

La intervenció va deixar el temple
com ara el podem contemplar
(exceptuant algun detall com la
remodelació de J'altar major, d'a
cord amb les modifícacions esta
blertes en els cimons Iitúrgics, a
tenor del Concili Vaticil 11, o I'a
vanc;ament deis envans de tanca de
la sagristia, que abans quedaven
justament a I'al~ada de la paret
posterior del presbiteri i que ara el
flanquejen lateralment).

La severitat, tot i que s'evita la
parquedat de formes, esdeve
elegancia; I'espai es vertebra en
una planta rectangular dividida
en tres naus per dues file res de
columnes atiques amb capitel!
tosca, essent la nau central la de
més alC;aria. Les columnes -cinc
per lateral- estan disposades des
deis peus de la planta en direcció
al presbiteri, entre aquestes es
tracen arcs de mig punto Entre la
primera i la darrera columna de
cada filera hi descansa un arc car
panell, la Ilum del qual equival a
I'amplada de la nau central. Els
vuit arcs de mig punt -quatre per
lateral- i els dos arcs carpanells
-un als peus de la planta i l'altre a
I'extrem deJ presbiteri- sustenten
la galeria que envolta la nau cen
tral. O'aquesta galeria sorgeixen
noves columnes, aquestes, a
diferencia de les del nivell infe
rior, tenen la base rectangular. De
manera analoga a les de baix, i en
la mateixa direcció, suporten
entre elles arcs de mig punto Cal
fer una observació: les columnes
del nivell superior es perllonguen
per damunt de la linia d'imposta
fins al sostre de la nau prenent
aparenc;a de pilastres 24 i dividei
xen en dos els sinus deis arcs.
Les pilastres esta n coronades per
falsos capitells daurats, d'ordre
corinti -de ben segur també rea
litzats per Hermenegild Jou- que
semblen sustentar el sostre on és
subjecte I'enteixinat que decora
la part més elevada de 1'interior
del temple.

L'enteixinat, de dimensions consi
derables i que ocupa la totalitat del
sastre de la nau central, medeix
5,6m d'ample per 23m de lIarg, estil
emmarcat -i alhora delimitat- per
una motllura de quart bocell, amb
decoració d'óvuls d'uns 11cm de
gruix.

El conjunt, que ocupa un area total
de 128,8m2, es mos!ra impressio
nant; estil format per un total de
nou 25 casetons de 1,95 x 2A7m dis
posats en dues fileres que se suc
ceeixen des deis peus a la cap~ale

ra de la nau. Els casetons esta n
formats per motllures -iguals que
la que emmarca tot el conjunt,
amb perfil de quart bocell amb
decoració d'ovari- que, a manera
de nervadures, dibuixen capricio
ses formes alternant Iínies rectes
entrecreuades en esquadra i en
oblic combinades amb corbes.
L'espai que queda entre els case
tons és d'1 x 2,45m i es dibuixa
com si es tractés d/un monumental
alfardó de fusta en que els costats
que es tallen en esquadra per la
forma deis casetons, que en Iloc
d'ésser rectilinis, són corbs.
Aquest espai, igual que I'interior
deis casetons, esta ornamentat
amb fulles d'acant harmoniosa
ment disposades, esdevenint un
bell complement decoratiu de la
retícula dibuixada par les motllu
res que medeixen 22cm d'ample
en la part més gruixuda i 9,5cm en
la més estreta. Aquesta part plana,
que queda entre els dos perfils de
quart bocell, estil decorada per
una successió d'anelles daurades
entrellac;ades que es dibuixen
damunt d'una superficie platejada.



Les dues fileres de casetons es van
succeint des deis peus de la nau
fins al centre, on un altre casetó
més gran que els anteriors
(medeix 4,12 x 5,lm) ocupa tot el
que dóna de sí I'amplaria de la nau
i emmarca una motllura cir
cumcentrica que delimita una area
de 3,1 m de diámetre que envolta
I'escut de la Congregació de la
Sang -les cinc llagues de Crist
emmarcades per una orla corona
da 26

_, L'escut és subjectat, alhora,
per dos ángels -I'estatura deis
quals seria aproximadament
d'l,25m-, que es mantenen elevats
sota un núbvol d'1,82m de diáme
tre, Pot observar-se que, entre el
núvol i els angels, sorgeix una
creu de vuit bra90s de 0,91 m
cadascun que, alhora, dibuixen
una serie de ratjons divergents,
essent més amples els que surten
en direcció als peus, capc;alera
dreta i esquerra, que els quatre
restants, que es mouen entre les
referides direccions. Envoltant el
núvol, surten una altra serie de rat
jons que formen una corona cir
cumcentrica de 2,38m de diametre
al voltant del grup escult6ric que
presideix I'enteixinat. Des del gran
casetó central fins la cap9alera de
la nau s'hi succeeixen dues fileres
més de casetons, de manera ana
loga als que hi ha disposats en el
tram anterior; ara, peró, el nombre
de casetons és de deu en 1I0c deis
nou que hi ha en el primer. La talla
de fusta esta decorada amb reves
timent de pa d'or i plata en les
seves parts més ciares, que són les
corresponents a les nervadures,
motllures i relleus tallats. Les
arees més fosques, que correspo-

nen a les zones més planiformes i
interiors, presenten aplicacions de
vernissos i betum de Judea.

Sortosament, I'església de la
Puríssima Sang no fou incendia
da durant la Guerra Civil, per6
I'enteixinat és I'únic element
ornamental que queda anterior a
1936", ja que el temple fou
saquejat per bandes d'incontro
lats que destruiren tot allo que,
malgrat el seu valor artistic, tin
gués connotacions religioses 28

•

Així foren cremades, entre altres
peces de gran valua, el retaule de
Sant Hermenegild, obra també de
Jou. Sa i estalvi, I'edifici, en no
haver estat incendiat, fou secula
ritzat i habilitat com heme rote
ca 29

• L'ús administratiu de I'edifici
va preservar, de ben segur, la
integritat de I'enteixinat. Quan les
tropes del general Franco entra
ren a L1eida, I'església de la Purís
sima Sang torna a ser escenari
d'oficis religiosos, essent el pri
mer temple reobert al públic30

•

El 1987 es va procedir a I'arranja
ment del teulat i del sostre de
I'església, operació que va com
portar la inspecció i prospecció
de les parts no visibles de l'entei
xinat; els responsables de I'obra
indicaren que I'estat de conser
vació, tant de I'enteixinat com
deis elements d'ancoratge era
optim i no s'apreciava carcoma ni
simptoma de descomposició o
deteriorament en la fusta ni oxi
dació en els elements d'ancorat
ge que signifiqués algun risc per
a la integritat del conjunt a mig o
curt termini.

2fi Cal comentar la curiosital que la corona que toca
I'orla de I'escut en aquest cas na sigui la reial tancada
-que és la que ordimiriament ha dut sempre I'escut de
la Congregació-; en aquest cas es tracta d'una mena
d'hibrid de corona de vescomte i de corona de comte.

27 Si no tenim en compte els falsos capilells que
rematen les, lambé falses, pilastres del segon nivell.

29 Després de saquejar el temple, les bandes d'incon·
trolats -anarquistes la major part-, donant mostra de
no tenir la más mínima sensibilitat vers alió que esta·
ven maJtractant amb fúria, al mateix carrer Sant Anto
ni, apilaren imatges, retaules, ornaments, objectes de
culte i lIibres, ruixant·ho tot amb gasolina i calant-hi
foc,

29 Fins no fa massa lemps, podia encara apreciar-se el
rótul HhemerotecaH en la part superior de la falfana
que dóna al carrer Sant Antoni, just darnunt de la por
talada renaixentista, rotul que desapareixeria amb la
restauradó i repintat de la falfana l'any 1990.

30 VIOLA GONZÁlEZ. Ramiro; El martirio de una Igle
sia. L1eida 1981. Pago 180.

Des d'aleshores han passat 15
anys i, aprofitant que el passat
2001 es va posar una escala
metal.lica que permet accedir des
del segon nivel! de l'església a l'es
pai que hi ha entre la teulada i el
sostre del temple, vaig poder fer
una inspecció ocular de les parts
no visibles de I'enteixinat, que
estan en molt bon estat tot i que
els coloms s'hi passegen com si
fos casa seva, cosa que suposa un
seriós problema per I'acumulació
d'immundicies. L'estat de les parts
visibles és, en aparenc;a, bo, tot i
que una atenta inspecció visual
evidencia que en determinats sec
tors d'algun deis casetons, concre
tament en els ángel s del centre del
conjunt, el pa d'or s'esta despre
nent; urgeix, doncs, una interven
ció per restaurar les parts que
pateixen desperfectes. Caldria,
també, fer una neteja per a la con
solidació del conjunt, de fet, I'en
teixinat porta 120 anys exposat al
fum de ciris i veles, aix6 su posa
una agressió gradual i amb el pas
del temps el deterior és patento Cal
fer esment a les millo res realitza
des en la il.luminació I'any 1993,
adequació que permet contemplar
més bé l'enteixinat.

Malgrat I'elevada qualitat i mérit del
conjunt ornamental que ens ocupa,
són molts els lIeidatans que el des
coneixen, inclús part deis fidels que
sovintejen I'església ignoren I'e
xistencia de tan singular grup
escult6ric en no haver aixecat mai el
cap suposant, potser, que alli dalt
no hi ha res d'interessant.



La Congregació al dia
LA JUNTA DE LA CONGREGACIÓ

Aquesta és la composició de la Junta
de la Congregació des del passat
mes de maig ja que, d'acord amb les
necessitats que van sorgint, el Prior
va creure convenient disoldre l'ante
rior Junta per tal de readequar la
composició d'aquest órgan de
gavarn. La novetat radica en que, a
part deis carrees que tradicional
ment, i segons els estatuts, tenen
una missiá concreta encomanada
com són el de trasarer, secretari i
assistent eclesiastic, a més del de
sots-prior, el prior ha ancomanat a
cadascun deIs vocals una tasca con
creta ¡propia, assumint tothom una
area determinada de responsabilitat
i treball.

PRIOR

SECRETARI

TRESORER

VOCALS

Ramon E. Anadón Navarro

Josep M. Espluga i Fdez. de la Pradilla

Jaume Salvadó Guallar (Sots-Prior 1r)

Culte de I'església

Germa Andrés Huzmán Domínguez, S.J.

Supervisor del material per a la Processó

Manel Baró Botines (Sots-Prior 2n)

Portants del Sant Crist Jacent

Sergi Rico Acero

Manteniment del material deis Armats

Ángel Villahoz Benito

Ornamentació de la Verge de la Soledat

Baudili Mestres Capdevila

Relacions Institucionals

Antoni Prim Perot

Promoció de la Congregació

Jaume Borras Marcos

Capita Manaia deis Armats

Mariano Goma Otero

Assistent Eclesiastic

Mn. Ramiro Viola González

EL PATRIMONI DE LA CONGREGACIÓ

Actualment, els béns immobles de la Congregació són I'església de la Purís
sima Sang, situada al carrer de Sant Antoni i que fa cantonada amb el carrer
Germanetes, i la casa de la Congregació situada al costat mateix de l'Es
glésia delimitant amb els carrers Germanetes i Canonge González, tot i que
del manteniment del culte se'n fan carrec els Pares Jesu"ites. De I'església
cal destacar la portalada renaixentista, atribu'lda a Gil de Morlanes, i I'en
teixinat que decora el sostre del temple, obra de finals del s.XIX de I'escul
tor Hermenegild Jou. La major part deis tabernacles que surten a la pro
cessó del Sant Enterrament així com les cuirasses i indumentaria deis
Armats, són també propietat de la Congregació. Cal fer esment del Sant
Crist Jacent, obra realitzada per I'escultor Josep Viladomat el 1953, i del
mantell de la Verge de la Soledat, brodat amb filatura d'or.

llldllllllll fc.'.' 111'('.' "'VI.l.OC...CIODlL... CO>«lRH....CIODELA.PURlSSWAS'O'..'GDELLEIOA ~,~, ' Pl.

,



LES ACTIVITATS DE LA CONGREGACIÓ

Venda del Pa de Sant Antoni
L:església de la Puríssima Sang de L1eida está dedicada a Sant Antoni Abat,
patró de les bésties. D'acord amb la tradició, el dia de Sant Antoni Abat, la
Cooperativa Agrícola Practica de L1eida celebra una missa a la nostra esglé
sia acabada la qual té Iloe, per part de Mossim Ramiro Viola, assistent ecle
siastic de la Congregació, la benedicció de les bestias; a continuació surt la
tradicional processó deis Tres Tombs, on hi participa gran part de la page
sía lIeidatana. Un altre deis actes que té 1I0c durant el dia és la venda del pa
beneOit de Sant Antoni, que corre a carree de la Congregació de la Sango

Quinari de les Cinc Llagues
Quinze dies abans de la Setmana Santa, és a dir, dues setmanes abans, de
dilluns a divendres, se celebra una missa (cinc en total, d'aquí el terme qui
nari) com a preparació de la Setmana Santa, una de les cinc Eucaristies I'a
costuma a presidir el Sr. Bisbe de la Diócesi. Les altres quatre són oficiades
ordinariament pel mateix sacerdot a qui se li ha encomanat la preparació
del Quinari.

ProcessÓ del Sant Enterrament
Aquesta és, de ben segur, la celebració amb més projecció de les que duu
a terme la Congregació. Com ja és sabut de tots, té Iloc el Divendres Sant i
és la que perviu de les quatre que, antigament, organitzava la CongregaciÓ
(la Processó del Trasllat s'acabá per decret del bisbe Torres, el 1794'; la Pro
cessÓ de l'Agonia va deixar de sortir amb anterioritat a 1896, ja que en els
estatuts aprovats aquel! any no hi consta 2; la Processó de l'Encontre va sor
tirfins el 1936, amb la Guerra Civil fou interrompuda i ja no s'ha recuperatJ

).

La Processó del Sant Enterrament, tot i que compta amb antecedents que
es perden en la nit deis temps, té una data c1au, el 1750; comenten Carme
Torres i Roma Sol: "La processÓ pren volada. S'arraconen formes tradicio
nals amb segles de pervivencia i s'incorporen noves maneres de fer. Neix
I'esquema processional moderno L'essencia esta en que sen se perdre la
processó -certament- el to sever i el caracter penitencial que sempre havia
tingut, es converteix en quelcom espectacular.

Quatre trets són fonamentals:
Els armats s'incorporen a la processó.
Neixen els "passos" o misteris.
La Verge assoleix 1I0c de privilegi en la desfilada processional.
S'enceta la participació ciutadana."4

A partir d'aquí no es veura interrompuda més que per la 11 República, que
va prohibir les manifestacions de tipus religiós, i per la Guerra Civil,
essent després recuperada i només suspesa en contadíssimes ocasions
per inclemencia del temps. La processó ha anat evolucionant fins arribar
a assolir un elevat nivell de plasticitat i espectacularitat que, de cap mane
ra, ha d'estar renyit amb el recolliment i la pietat ja que, com a manifes
tació de la fe popular, no deixa de ser un acte religiÓs, amb un elevat nivell
de projecció; es tracta de quelcom di recte i sentit per tots aquells que hi
prenen part: armats, nens, penitents, portants i espectadors; no cal desfi
lar per prendre part de la processó. La lluentor de les cuirasses i el vol de
les capes deis armats, el repic de les lIances al ritme deis tambors, la vis
tositat i el cromatisme deis habits i les caputxes, la ingenurtat deis rastres
deis nens i nenes que porten els improperis, el silenci i respecte que pro
voca el pas deis penitents amb creus i cadenes, la resplendor de les atxes
en la foscor de la nit, i els afileradors que, amb Iluentes varetes, dirigei
xen la processó duent a terme una tasca que només es veu quan esta mal
feta ... tot aixó i més és la Processó del Sant Enterrament que, any rere
any, la Congregació de la Puríssima Sang treu als carrers de L1eida cada

Divendres Santo

QUE FEM I QUÉ HEM FET

El desembre de 1996 ens deixava en
Ramon Anadón PintÓ, que havia estat
prior seglar de la Congregació des de
1980. El mes de maig de 1997, l'Assam
blea General de Congregants, d'acord
amb els Estatuts de la Congregació,
escollia la terna formada per Antoni Ruiz
Mostany, L1oren9 Domingo Farré i
Ramon E. Anadón Navarro, que seria
presentada al Sr. Bisbe de la Diócesi per
tal que designés el nou prior. Amb data
de 19 de setembre de 1997, el Sr. Sisbe,
Dr. Ramon Malla i Call, va signar un
decret mitjangant el qual nomenava
prior a Ramon E. Anadón Navarro. Per
motius personals en L1orenc; Domingo,
Caries Enric Florensa i Antoni Ruiz Mos
tany deixaren la Junta de la Congregació
i, als qui ja en formaven part a més del
prior (Mariano Goma, Sergi Rico, Germa
Andrés Huzmán, S.J., Josep M. Espluga,
Manel Saró, Félix Boté, Emili Sifet i
Emest Saurina) s'hi afegiren Eduardo
Miravete, Albert Bergés i Ángel Villahoz.
Per motius personals, posteriorment dei
xarien la Junta Albert Sergés, Eduardo
Miravete i Emili Sifet Al febrer de 2000,
després de patir lIarga i penosa malaltia,
maria Ernest Saurina i, fins a la remode
lació de maig de 2002, la Junta va conti
nuar amb els mateixos components. El
cert és que, amb el nomenament de
Ramon E. Anadón Navarro, s'encetava
un nou període dins la historia de la Con
gregació, etapa que varem comenQ8r
amb més deficit del que ara tenim, peró
ho vam fer amb ganes de tirar endavant
amb una iHusió compartida. L:any 1997
van sortir 55 armats a la proceSSÓ, ara
són gairebé 100, s'han afegit passos i
contraries; augmenta així el nombre de
penitents. Amb la col.laboració de la
Federació del Metal! s'ha canviat el xassís
de dos passos, s'ha arranjat la teulada de
I'església, s'ha informatitzat la secretaria
de la Congregació, s'han comprat atxes
noves i s'ha posat una escala que permet
I'accés directe al sostre de I'església. Peró
encara queden moltes més coses per fer.
I és aquí on té més importancia la
coHaboració de to15 els congregants.

1 SOL, Roma; TORRES, Carme: Una Historia més que
centenaria; la Congregaci6 de la Sang de lleida. Con
gregado de la Sang, Lleida, 1993. Pago 143.

2 SOL, Roma; TORRES, Carme: Op. Cil. Pago 145.

J SOL, Roma; TORRES, Carme: Op. Cit. Pago 150.

4 SOL, Roma; TORRES, Carme: Op. Cil. pags. 74-75.



ELS RECURSOS
DE LA CONGREGACIÓ;
ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Els recursos económics o fonts d'in
gressos que té la Congregació són
els següents:

Aportacions deis Congregants
Venda del Pa de Sant Antoni
Donatius i almoines
Ajuts de l'Administració
L10guer de vestes

DescrjpcjÓ deis conceptes
Aportacions deIs Congregants
Són les quotes que aporten els Con
gregants (13,00 euros/any).
Venda del Pa de Sant Antoni
És la recaptació de la venda de pa,
tortells bene'its i "velons" el dia de
Sant Antoni.
Donatius i Almoines
Donatius que, ordinariament, es fan
de manera anónima per part de
congregants i fidels de I'església en
general, durant I'any a la caixa d'al
moines del Sant Crist Jacent i el
Divendres Sant a la del costat del
Sant Crist de la Congregació que es
diposita a I'efecte.
Ajuts de I'Administració
Són les subvencions que se'ns con
cedeixen per part de l'Administra-

ció. En aquet moment només n'ob
tenim de l'Ajuntament i de la Dipu
tació amb I'agreujament que aques
tes s'han vist redu"ldes.
Lloguer de vestes
La Congregació disposa de vestes
per a adults i túniques i vestits per
als nens i nenes que vulguin sortir a
la Processó; es cobra una quantitat
pel servei de 1I0guer que es variable
segons siguin o no congregants.

Tot i tenir ingressos, aquests són
per fer front a les despeses, que no
són poques. Les hem agrupat en
dos capitols, un de despeses
ordinaries, que són totes aquelles
que s'han de cobrir durant I'any, i
un altre referent a les despeses
directament originades per la Pro
cessó del Sant Enterrament.

(Veure quadre inferior)

Com es pot comprovar, el balanQ és
negatiu, val a dir que enguany s'han
adquirit atxes noves, ja que les que
fins ara havien sortit a la processó
estaven en molt mal estat i, per
motius de seguretat, s'havien de
canviar. Les noves, en lIoc de petro
Ii, cremen parafina, de combustió
més neta i més segura, peró han

suposat una despesa extraordinaria
que ens fa anar amb I'aigua al coll.
Pero no s'acaba tot amb les atxes,
les vestes necessitarien una bona
repassada, ja que algunes estan en
tan mal estat que cal donar-les de
baixa, la qual cosa vol dir que s'hau
ran de reposar, és a dir, fer-ne de
noves. L'antiguitat de I'església i de
la casa de la Congregació fan que
continuament s'hi hagi de fer algu
na reparació. Aquest any, de
moment, no se n'ha fet cap pero no
ens podem quedar creuats de
brat;os ja que, si no es fa un mante
niment adequat, I'immoble pot dir
prou. Cal també restaurar la Creu
deis Improperis, el Sant Crist de la
Congregació i tapar un petita esclet
xa del Sant Crist Jacent, interven
cions que s'han de confiar a perso
nal qualificat i aixo també val
diners. Les aportacions que fa l'Ad
ministració van a menys. I de ben
segur que seria optim no necesitar
cap ajut oficial, sinó que la Congre
gació es pugués autofinan9ar; aixo
només seria possible amb la
col.laboració de tots els congre
gants, fidels que concorren I'esglé
sia de la Sang i lIeidatans en gene
ral sensibilitzats pel manteniment
de les nostres tradicions.

DESPESES ORDINARIES DESPESES DE LA PROCESSÓ INGRESSOS

Taxa municipal Despeses de personal 1.668,00 € Armats 2.880,00 €
d'escombraries 119,50 € Flors 1.500,00 € Aportacions deis

Material d'o(icina ¡ papereria 330,56 € Bugaderia 335,00 € congregants 3.900,00 €
Franqueig de Merceria 45,00 € Venda del

correspondencia 84,24 € Ferreteria 34,25 € Pa de Sant Antoni 1.557,00 €
Cobrador deis rebuts Asseguran~a 256,02 € Ajuts de l'Administració 1.803,04 €
no domiciliats 96,24 € Bandas de musica 1.833,09 € L10guer de vestes

Manteniment de Adquisició atxes noves, i vestits nens 1,320,00 €

Comptes Corrents 9,00 € tulipas i materials Loterla premiada

Rebuts retornats 312,00 € de manteniment 5.671,36 € deis Armats 360,60 €

Despeses bandidas

deis rebuts retornats 14,40 € 11.342,72 € 12.634,89€

Imprevistos (esquel·les

i centres de (Iors) 960,00 € I TOTAL INGRESSOS 12.634,89 € I
Despeses de

reoresentació 192,00 €
I

Estipendis Quinari 73,00 €
SALDOPans i tortells

de Sant Antoni 720,00 € DIFERENCIA
Articles de nateja 74,80 €

3.646,34€ DESPESES-INGRESSOS

I TOTAL DESPESES 14.989,06 € I -2.354,17 €
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"La Venerable Congregació de la Puríssima Sang de
Nostre Senyor Jesucrist és la més antiga entitat de les
que avui té L1eida ... Nasqué amb tota probabilitat el
1607 segons referéncies que tenim per certes, tot i que
la primera prova documental propiament dita no apa
reix fins el 1677."

El Dijous Sant al vespre els congre
gants pugen el Crist a la Seu i, des-

Entre el quefer de la Congregació
destaca el fet d'haver tingut cura
sempre de la Processó del Sant
Enterrament, la nit del Divendres
Santo En la Ilarga trajectória d'a
questa processó cal considerar tres
dates: el 1607, el 1753 i el 1944. El
1607 neix la processó.

de Lleida

Capmany, es féu de planta basilical
romana i hi destaca el bell enteixi
nat, obra d'Hermenegild Jou. Del
vell temple només es conserva la
portalada, mostra de I'art plateresc
a casa nostra que així i tot s'enri
qui amb I'escut de la Congregació
i els improperis de la Passió. És
I'església que gaudim avui ¡que
des de 1925 és regida pels Pares
Jesu"ites.

Per ROMA. SOL I CARME TORRES
Historiadors, congregants i Armats d'Honor

La Venerable Congregació de la
Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist és la més antiga entitat
de les que avui té L1eida, és un
merit que ningú no pot discutir-li.
Aviat complirá 400 anys de vida.
Nasqué amb tota probabilitat el
1607 segons referencies que tenim
par cartes, tot i que la primera
prava documental propiament dita
no apareix fins el 1677. Instal·lada
a la capella de I'Hospital de Santa
Maria, passa després a Sant L1o
ren~ i, el 1804, la Congregació
adquirí el temple deis Antonians
que habilita i convertí en propia
seu; passats els anys, el 1876, es
reformá el temple i ben bé pot dir
se que es bastí una nova església.
La projectá I'arquitecte Celesti



prés d'adorar-Io, el Divendres Sant
al vespre, el davallen de la Creu. El
Grist Jacant és portat en processó,
per encaputxats d'habit negre, fins
a la seu de la Congregació passant a
pas lent entre els cors compungits
de la gent que s'atapeeix a les vore
res deis carrers del recorregut.

El 1753 arriba un canvi radical. La
processó creix en espectacularitat.
L'integrara no només el Crist
Jacent, sinó també els armats i un
seguit de "passos" o misteris amb
escenes evangéliques de la Passió.
Ho fa possible la presencia de la
societat que s'hi suma mitjanc;ant
les institucions gremials. Els Boti
guers de roba es fan carrec deis
Armats, els Ceramistes de la Creu
deis improperis, els espardenyers
del pas de l'Oració a I'Hort, els Sas
tres de la Flagel·lació, els teixidors
de la Coronació d'espines, els cur
tidors de l'Ecce Homo, els Fusters
de Jesús Cami del Calvari, els
Sabaters del Repartiment de les
Vestimentes, els ferrers de Jesús
en la Creu, els mestres d'obres del
pas del Devallament de la Creu, els
Adroguers i Cerers del de la Verge
de la Pietat, els Cirurgians de la
Verge de la Solitud i, tancant el
seguici, el Sant Sepulcre portat pel
Clergal. Aquesta és la Processó
que arriba fins el 1936 amb poques
modificacions. Cal citar la incorpo
ració, a mitjans del segle XIX, de la
mainada que porta els improperis i
la introducció del cadafal de la
Verge de la Solitud.

El 1944, un altre cop de timó. Durant
la Guerra Civil desaparegueren els
"passos" i totes les imatges. Només
se salva el ric mantell de la Verge.
Tot estava per fer. Es féu a poc a poc
i el 1944 arriba I'esclal. Joves i no
tan joves de la bona socíetat s'agru
paren per donar vida als armats; tot
seguit nasqueren confraries que,
cadascuna amb el seu pas i el seu
propi habit, enriquiren i donaren
lIu'iment a la processó. Foren els
Sindicats amb els "Passos" o miste
ris del Sant Sopar, l'Oració a I'Hort i
el Davallament de la Creu, els Ter
ciaris Franciscans amb el Natzaré, la
Congregació Mariana amb l'Ecce
Filius Tuus, la Confraria de la Merce
amb la Flagel.lació, la classe medica

amb l'Ecce Homo, la col·laboració
Claretiana amb la Verge al peu de la
Creu i la germandat de la Verge de
la Pietat amb aquest paso Tancant la
Processó, el Crist Jacent portat pels
congregants de la Sang i I'impres
sionant tabernacle de la Verge de la
Solitud. És el seguici processional
que tenim avui j que darrerament
s'ha enriquit amb la presencia de
noves confraries nascudes en el sí
de les Cases Regionals.

Una considera ció: seria adient fer
un estudi de les devocions populars
de 1753 i 1944 a través deis "pas
sos" de la processó que, tot i repre
sentar essencialment les mateixes
escenes evangéliques, introdueixen
diferents matissos. Així, per exem
pie, no és el mateix la Coronació
d'Espines que la Flagel·lació, tot i
que formen part del mateix ERALAT,
i no es el mateix, tampoc, el Natza
ré portant la Creu que Jesús cami
del Calvari, perque aquest darrer

ofereix una visió més amplia amb la
incorporació de la Verónica i del
Cirineu.

Cal afegir encara que és dins d'a
quest context processional que
s'emmarca amb el tito I d'aquesta
publicació. Cada Divendres Sant a
I'hora de sortir la processó, la Sang
és un formiguer. Els armats ja han
sartit, la trompeta del silenci posa
austeritat a la nit i els arrenglera
dors donen sortida als passos, lIa
vors conviden les vestes, amb atxes
encases a les mans, a ocupar els
seu Iloe en el seguici. Sempre el
mateix crit: ENDAVANT LES ATXES.
És un crit fisie que ressona en la
fo~cor ¡porta alhora el missatge
espiritual de convidar tothom a
viure la santedat del momento

Hi ha encara altres vessants
importants a considerar en el que
fer de la Sango Ho farem en el pro
per article.
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