Badalona 2017
13 d’abril, 21 h
Església de Sta. Maria

Processó del

Dijous Sant

PROGRAMA D’ACTES
TOTS ELS DIVENDRES DE QUARESMA
(Església dels Pares Carmelites)
20h

VIA CRUCIS

	Organitza: La Comunitat de Pares Carmelites amb la
col·laboració del Cos de Portants del Sant Crist de Badalona.

DIVENDRES 3 DE MARÇ
(Església de Santa Maria)

18,30h RES DE LA CORONA

DIVENDRES 17 DE MARÇ
(Església de Santa Maria)

18,30h RES DE LA CORONA
19h
MISSA

	Organitza: Església de Santa Maria i V.i D. Congregació
de la Mare de Déu dels Dolors

DIVENDRES 24 DE MARÇ
(Església de Santa Maria)

19h

MISSA
19,30h PRESENTACIO DE L’INFORME “LA LLIBERTAT
RELIGIOSA AL MÓN”

18,30h RES DE LA CORONA
19h
MISSA
19,30h VESTICIÓ TRADICIONAL DE LA MARE DE DÉU

	Organitza: Església de Santa Maria i V.i D. Congregació
de la Mare de Déu dels Dolors

	Organitza: Església de Santa Maria i V.i D. Congregació
de la Mare de Déu dels Dolors

DIUMENGE 5 DE MARÇ

DIVENDRES 31 DE MARÇ

XXII TROBADA “SERVITES DE CATALUNYA” A BLANES
Sortida amb autocar

DIVENDRES 10 DE MARÇ
(Església de Santa Maria)

18,30h RES DE LA CORONA
19h

MISSA

(Església de Santa Maria)

18,30h RES DE LA CORONA
19h
MISSA
19,30h PREGÀRIA ECUMÈNICA DE L’ACATIST
	Organitza: Església de Santa Maria i V.i D. Congregació
de la Mare de Déu dels Dolors.

	Organitza: Església de Santa Maria i V.i D. Congregació
de la Mare de Déu dels Dolors

DIMECRES 5 D’ABRIL

DIJOUS 16 DE MARÇ

20h

(“El Refugi”. Plaça de la Vila)
19,30h INAUGURACIO DE L’EXPOSICIÓ:

“30è ANIVERSARI DE LA REstauració
DE LA PROCESSÓ DEL DIJOUS SANT”

 xposició oberta fins el 6 d’abril,
E
de dilluns a dissabte de 18h. a 20.30h.
	Organitza: Associació Processó del Dijous Sant de Badalona
i amb el suport de: Ajuntament de Badalona

(Parròquia de Sant Pau)

PREGÓ DE SETMANA SANTA
Conferència de la germana Victòria Molins

DIJOUS 6 D’ABRIL

(“El Refugi”. Plaça de la Vila)
19,30h CLOENDA EXPOSICIÓ 30è ANIVERSARI DE LA

RECUPERACIÓ DE LA PROCESSÓ

 errada a càrrec de Sr. Joan Rosàs “La Processó
X
del Dijous Sant..., la processó de tots”
	Organitza: Associació Processó del Dijous Sant
de Badalona.
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DIUMENGE DE RAMS 9 D’ABRIL
(Església de Santa Maria)

21,30h REPRESENTACIÓ DE LA MOIXIGANGA.
	Organitza: La Colla badalonina de la Moixiganga amb
la col·laboració de la Bossa Verda, ADIT, Comunitat
de Pares Carmelites i Confraria de Sant Anastasi.

18.15h ENTRADA DEL SANT SEPULCRE A L’ESGLÉSIA.
A l’altar major es trobaran el Sant Sepulcre
amb la Mare de Déu dels Dolors.
19h
21h

PROCESSÓ DEL DIJOUS SANT
Cant de la Passió
(Façana principal de l’església de Santa Maria)

DIVENDRES 7 D’ABRIL

(Església de Santa Maria)
19h

MISSA DE LA CENA DEL SENYOR.

Processó dels Misteris.

 ’escolania de la Mare de Déu cantarà
L
l’Stabatmater als altarets

El recorregut i l’ordre processional (Pàg. 10-12).
Celebració de la Paraula.
(Façana principal de l’església de Santa Maria)

19,30h P
 ROCESSÓ DELS DOLORS.
(pels carrers i places de Dalt la Vila).
En entrar la processó, Vespres i Missa de Santa
Maria al Peu de la Creu.

	Organitza: Església de Santa Maria amb la col·laboració
de l’associació Processó del Dijous Sant de Badalona.

	Organitza: Església de Santa Maria i V.i D.
Congregació de la Mare de Déu dels Dolors

(Església de Santa Maria))
11,15h

DISSABTE 8 D’ABRIL

12h

(Església de Santa Maria)
20h

CONCERT “STABAT MATER”

	Organitza: Església de Santa Maria i V.i D.
Congregació de la Mare de Déu dels Dolors

DIJOUS SANT 13 D’ABRIL
(Església de Santa Maria)
9h
12h
17h

DIVENDRES SANT 14 D’ABRIL

E NRAMADA I ORNAMENTACIÓ FLORAL
DELS MISTERIS (portes obertes)
ÁNGELUS. Cantat a la Mare de Déu dels Dolors.
 ORTIDA DELS MISTERIS DE L’ESGLÉSIA.
S
 uedaran estacionats al carrer del Temple, per
Q
la seva visita, fins l’hora de inici de la Processó.

17.30h RECOLLIDA DEL SANT SEPULCRE.“Processó petita”
	Recorregut: Església de Santa Maria, pl. Barbarà,
c. de la Costa, pl. de la Font, pl. Constitució, c.
Barcelona, c. Quintana Alta, c. Lladó i retorn a
l’església de St. Maria pel c. Lladó, pl. de l’Oli i c.
de Dalt.
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RES DE LA CORONA.
ACCIO LITÚRGICA.

	Organitza: Església de Santa Maria amb la col·laboració
de la V.iD. Congregació de la Mare de Déu dels Dolors.

(Església de Sant Josep)
19,30h VIA CRUCIS SOLEMNE.

	Organitza: Parròquia de Sant Josep amb la col·laboració
del Cos de Portants del Sant Crist de Badalona.

DISSABTE SANT 15 D’ABRIL
(Església dels Pares Carmelites)
19h

 ERMÓ DE LA SOLETAT DE MARIA I CORONA
S
DELS DOLORS

	Organitza: La Comunitat de Pares Carmelites amb la
col·laboració de la V.iD. Congregació de la Mare de Déu
dels Dolors.

DIUMENGE 16 D’ABRIL
(Església de Santa Maria)

11,30h PROCESSÓ DE L’ENCONTRE, CANT DEL “REGINA

COELI” I MISSA SOLEMNE DE PASQUA

	Organitza: Església de Santa Maria i V.i D.
Congregació de la Mare de Déu dels Dolors
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Titulars
1BREU
o 2 linies
RESSENYA HISTÒRICA

REFLEXIÓ
Enguany en fa trenta de la recuperació de la Processó del Silenci,
la manifestació de pietat popular més arrelada en la memòria dels
badalonins. Trenta anys acompanyant Jesús en el Sant Sopar i la
Passió. Trenta anys tornant a recórrer els carrers de Dalt la Vila i
del centre de la ciutat. Trenta anys escoltant el plany infantil del
“Record i Memòria”. Trenta anys d’una gran meditació plàstica.
A la Processó del Silenci ens hi trobem persones creients i
persones que diuen que no creuen. Tots ens sentim protegits pel
cel immens de la nit del Dijous Sant, a les portes de la primavera.
Tots ens trobem misteriosament units en la penombra, a la llum
de les teieres, dels ciris, mentre els armats van marcant el pas al
compàs de les seves llances, evocant la romana Baetulo i l’Imperi
que va forjar la nostra civilització. I recordant les nostres arrels
cristianes. Les que han vivificat la nostra cultura. Les que ens
han fet créixer personalment i comunitària.
Davant dels nostres ulls desfilaran novament els misteris:
escenes de dol, de tortura, de sofriment, de consol i de mort
del Just posat entre malfactors. I sentirem que la Passió de
Jesús es prolonga avui en tants refugiats, en tantes persones
que en el desesper i, sovint exposant les seves vides, fugen de
les seves llars. Des d’aquí ens arriba l’aire de la Mediterrània
que s’ha convertit en un tràgic cementiri. El Papa Francesc,
durant el seu pelegrinatge a Terra Santa va declarar que veia en
els refugiats “el rostre de Crist” i amb motiu del Dia Mundial
del Refugiat va dir: “milions de famílies refugiades de tants
països, de tota fe religiosa viuen en la seva història drames i
ferides que difícilment podran ser guarides (...) fem-nos veïns
seus, compartint les seves pors i la seva incertesa pel futur i
alleugerint concretament les seves sofrences.”
Dalt del campanar de Santa Maria i d’altres esglésies de la ciutat
veurem una pancarta: «Era foraster, i em vau acollir» (Mateu
25,35). Aquesta és una de les sis paraules que Jesús, el rei de
l’univers, adreça als qui estan aplegats a la seva dreta. És l’hora
de l’anomenat «judici final», el gran esdeveniment que tanca la
història humana i l’obre a una dimensió de novetat i d’eternitat.
És la Pasqua eterna, celebrada en la Jerusalem definitiva.

Hom diu que l’origen de les processons es troba en les antigues
representacions litúrgiques medievals. Amb el Concili de
Trento (1545-1563), les representacions s’actualitzaren i els
actors que encarnaven personatges, amb l’objectiu de dignificar
aquests darrers, es convertiren en figures esculpides col·locades
dalt de “misteris” com a imatges per a ser venerades.
El 2 de maig de 1627 un grup de badalonins es reuniren en
el cementiri parroquial de Santa Maria per a instaurar una
processó de Dijous Sant. L’any següent, el bisbat de Barcelona
feia beneir els misteris. D’això ja en fa 390 anys.
Amb els segles, la processó es va anar dotant de diversos
misteris, dels quals les confraries, congregacions i els gremis
se’n feren càrrec. Al llarg del temps, l’itinerari que seguia
la processó de fidels anà variant alhora que ho feia l’antiga
vila. Però sempre va tenir com a punt de partida l’església de
Santa Maria, doncs durant molts segles fou l’única parròquia
existent.
L’any 1974, per diverses raons, es decidí suprimir la processó.
Alguns misteris foren guardats en cases particulars i d’altres
s’abandonaren. Però l’any 1987 la processó tornà a sortir pels
carrers del centre de la ciutat, amb el mateix esperit i el mateix
sentit que la van veure néixer i en un marc que intentava
recordar l’ambient barroc original. Des d’aleshores, milers de
badalonins s’hi atansen per participar-hi o per a contemplar-la.
La quietud i el respecte que s’aconsegueix durant l’acte li han
donat, merescudament, el sobrenom de “Processó del Silenci”.
L’any 2004 fou guardonada amb el Premi Ciutat de Badalona
de comunicació en l’àmbit de cultura.
El 28 de març de 2006 el Ple de l’Ajuntament de Badalona
aprovà la resolució per tal de sol·licitar a la Generalitat de
Catalunya la declaració de la Processó del Dijous Sant com a
Festa Tradicional d’Interès Nacional.

Mn. Jaume Aymar i Ragolta
Rector de Santa Maria
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PERQuÈ LA PROCESSÓ DEL SILENCI?
...PER LA SEVA ANTIGUITAT

...CONSERVA EL CARÀCTER BARROC

És la processó documentada més antiga de Catalunya i la 3a.
de l’estat espanyol, la documentació conservada ens parla de
l’any 1627 quan es va instaurar una Processó, i a l’any següent,
el 1628 ja sortiren alguns misteris. D’aquesta primera època
es conserva la mare de Déu dels Dolors i el Sant Sepulcre, i
també un saig conservat a la rectoria de la parròquia.

Les notícies més antigues que coneixem són de l’any 1627. Tot
i que en tenim poques dades, és fàcil documentar l’estètica
del moment. Per això, tant pel que fa al vestuari, com a
l’escenografia, es recorre a l’estètica pròpia del segle XVII, la
que la va veure néixer, i això s’aconsegueix mitjançant el tall
del subministrament elèctric dels carrers, que s’il·luminen
amb llànties de cera (Pans de cera) i les teieres (de ferro forjat,
carregades amb fusta i teia).

...PER QUÈ ÉS OBERTA A TOTHOM
Per a participar-hi no cal ser membre de cap corporació,
entitat, institució, parròquia, confraria o congregació. Tothom
hi és benvingut, amb independència del gènere, l’edat o el
estatus social. S’ha treballat a favor de la participació activa
dins de la Processó, de grups i persones que podien estar més
allunyats d’aquesta realitat cultural. Avui, la col·laboració de
ciutadans dels barris de la ciutat està molt consolidada. La
Processó del Dijous Sant ha estat des d’antic la “Processó de
Badalona” i és l’aposta de tothom que la fa possible.

... ÉS PATRIMONI DE LA CIUTAT
La Processó dóna l’oportunitat a la Ciutat de Badalona de
gaudir de dos elements de gran importància per a la cultura:
d’una banda, és un acte viu que s’ha perpetuat de generació
en generació a través de gairebé 400 anys, i de l’altra, conserva
una col·lecció de primer ordre en art barroc i modern, en la
qual artistes de gran nivell de la nostra ciutat i també forans
deixaren l’empremta del seu mestratge. Exemple: Claudi Rius,
Josep Rius, Lluís Causaràs, Josep Reixach, Josep Campanyà,
Els Misteris són en nombre de 14 figuratius i 2 vivents.

La sobrietat dels misteris és un altra característica de la seva
singularitat. Les flors que ornen aquests mantenen una tradició
i estètica que ha perdurat al llarg dels anys. Cada misteri té un
cromatisme diferent d’acord amb les seves característiques.
El silenci és la nota singular de la processó, només trencada
pel tradicional “Record i Memòria”, cantarella que els
escolans en nombre de tres, canten davant de cada misteri. La
tonada no és exclusiva de Badalona, ja que antigament amb
variacions, es cantava per vàries poblacions del Maresme,
però en l’actualitat només s’ha conservat a Badalona, on la
veu popular l’ha envoltat de vàries llegendes. És cert però que
aquest cant ha esdevingut una icona de la Processó.

...TEATRAL
La Processó comença amb una representació teatralitzada
i musicada del Sant Sopar a les escales de Sta. Maria,
amb lletra de Mn. Cinto Verdaguer i música recuperada
d’antigues tonades populars del cicle Quaresmal. Es toca amb
instruments d’època barroca.

... VIU-LA
En els nostres dies, hom busca l’essència de les coses, el
sentit profund del significat d’allò que vivim. És per això,
que la Processó, invita als participants a reflexionar sobre la
seva pròpia vida i sobre la seva pròpia experiència, i també a
fer un passeig silenciós i meditatiu, en el qual l’objectiu és
aconseguir una estona d’interiorització personal.
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ORDRE PROCESSIONAL
1. Gonfanons i matraques.
2. Estaferms, Judes i Malcus.
 isteri vivent, a càrrec de la Confraria de Sant
M
Anastasi.

3. Creu parroquial i cirials.
4. Bandera de la Confraria de Sant Anastasi.

13. Jesús ajudat pel Cirineu.
 andera, Creu del “Record” i Misteri, a càrrec de
B
l’Associació Processó del Dijous Sant de Badalona.

14. La Verònica.
 andera, Creu del “Record” i Misteri, a càrrec de
B
l’Associació d’Antics Alumnes Maristes de Badalona.

15. El Clavament a la Creu.
 reu del “Record” i Misteri,
C
a càrrec del Cos de Portants del Sant Crist de Badalona.

5. Apòstols.
Misteri vivent.

6. Oració a l’Hort de Getsemaní.
 andera, Creu del “Record” i Misteri,
B
a càrrec de la Confraria de Pescadors

16. Crist del Perdó.
Bandera, Creu del “Record” i Misteri,
a càrrec de la Parròquia de Nostra Senyora de la Salut.

17. Sant Crist Crucificat.

7. El Bes de Judes.
 andera, Creu del “Record” i Misteri,
B
a càrrec de la Parròquia de Sant Francesc de Bufalà.

8. La Flagel·lació.
Bandera, Creu del “Record” i Misteri,
a càrrec de la Hermandad del Santísimo Cristo
Redentor y de Nuestra Señora de la Soledad.

9. La Coronació d’Espines.
Bandera, Creu del “Record” i Misteri,
a càrrec de l’associació Rincón del Arte y la Música de
Andalucía y Catalunya.

10. Ponç Pilat.
 andera, Creu del “Record” i Misteri,
B
a càrrec del Centro Cultural Rociero “La Esperanza”.

11. Ecce homo.
 andera, Creu del “Record” i Misteri,
B
a càrrec de l’Associació d’Amics de Sant Jeroni
de la Murtra.

12. La caiguda de Jesús.

A càrrec del Cos de Portants de Badalona.

18.	Capella de MÚsica Instrumental
de la Processó dels Misteris.
19. Bandera de la Parròquia de Santa Maria.
 ortada per membres de l’Associacio de la Processó del
P
Dijous Sant de Badalona amb motiu del 30è aniversari
de la restauració de la Processó (1987-2017).

20. Creu de Passió.
A càrrec del Círcol Catòlic.

21. Sant Sepulcre.
 andera de Sant Antoni, Creu del “Record” i Misteri,
B
a càrrec de l’Ass. Passada de Sant Antoni Abat.

22. Mare de Déu dels Dolors.
 uió gran, Creu de Passió, Improperis, creu del
G
“Record” i Misteri, a càrrec de la Venerable i Discreta
Congregació de la Mare de Déu dels Dolors.

23.	Capella de Música de Badalona.

Bandera, Creu del “Record” i Misteri,
a càrrec de Drogueria Boter.
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RECORREGUT

RECORDEU
1. La Processó dels Misteris és un acte religiós i cultural que

De la Cre
u

Sa
nta

s’inscriu en la Litúrgia del Dijous Sant. Seguint una tradició
centenària, comença a l’església de Santa Maria com una
prolongació de la Cena del Senyor, amb la representació del
“Jesucrist, la Passió vostra”, i culmina amb una pregària o
Celebració de la Paraula a la Pl. Barbarà, davant l’església.

Bà
rba
ra

2. La Processó és una manifestació litúrgica, no un espectacle.

3. La participació a la Processó és totalment voluntària.

Mart

Rector

Museu

Anselm Clav
é

Per això, tothom és convidat a participar-hi amb el degut
respecte.

í Pu

4. Un servei d’ordre (Arrengladors) vetllaran tothora pel silenci i
l’ordre dels assistents, pel capteniment dels qui hi participen
i per la fluïdesa del recorregut. Es demana que els assistents i
participants segueixin i respectin les seves indicacions

Pl. Pau
Casals

Via Augusta

Layret

Barcelona

G.Soler

Francesc

jol

5. Els assistents i participants a la Processó que portin llums
de cera, caldrà que vetllin per evitar que la cera caigui a terra.

Quinta

na Alta

7. Es demana que no s’agafin flors ni ornaments florals dels

Pl.
Constitució

misteris. També que es desconnectin els mòbils i les alarmes.

8. Es demana que deixin lliures el replà i les escales de l’entrada
principal de l’església.

Pl.
Oli

Pl.
Barbarà

Temple

6. Es demana a tothom un SILENCI respectuós.

PANS DE CERA
Parròquia de Santa Maria / Plaça Barbarà / C. de la Costa /
Plaça Constitució / C. Barcelona / C. Rector / C. Santa Bàrbara
/ Plaça Alcalde Xifré / C. de la Creu / C. Francesc Layret /
C. Temple / Plaça Barbarà
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Els pans de cera per il·luminar els balcons i finestres, es
poden recollir, gratuïtament, a:
Farmàcia Gotzens, Forn Vilardell, Parròquia de Santa Maria
(del 10 al 12 d’abril per les tardes), i al recinte del Refugi
(exposició) del 16 de març al 6 d’abril de 18 a 20,30 hores.
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COL·LABORADORS

AGRAÏMENTS ESPECIALS

JOAQUIM FLUVIÀ i CAMPS
Arquitecte Tècnic
Col. 9261

AGRAÏMENTS
Hermandad del Santisimo Cristo
Redentor y Ntra. Sra. de La Soledad
de Llefià

Associació Amics de
St. Jeroni de la Murtra
Associació Antics Alumnes Maristes
de Badalona

La Bossa Verda-Adit

Associació Passada
de St. Antoni Abat

Parròquia de
Nostra Senyora de La Salut

Centro Cultural Rociero
la Esperanza

Parròquia Sant Francesc
de Bufalà

Círcol Catòlic

Rincón del Arte y de la Musica
de Andalucia y Catalunya de Bufalà

Confraria de Pescadors
de Badalona

Veïns de Dalt La Vila i Coll i Pujol
Venerable i Discreta Congregació
de la Mare de Déu dels Dolors

Confraria de Sant Anastasi
Cos de Portants del
Sant Crist de Badalona

Voluntaris de Badalona
Zonagralla Agrupació Musical

Drogueria Boter
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IMPRESSIÓ:
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www.dijoussantbadalona.cat        dijoussantbadalona@gmail.com

ORGANITZACIÓ i PATROCINADORS

