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REFLEXIÓ ENTORN DE LES PROCESSONS DE SETMANA SANTA 

Aquests dies passats de Setmana Santa, sigui en directe sigui a través de la 

TV, s’han pogut contemplar una gran quantitat de processons i fins i tot 

s’ha escrit que, a Catalunya, sembla que les processons es tornen a 

recuperar. Es torna a parlar de «religiositat o pietat popular» i, segons el 

nou arquebisbe de Barcelona, la religiositat popular «no es pot destruir, s’ha 

de potenciar».    

Crec que l’arquebisbe té raó. Però les seves paraules s’haurien de 

completar, potser, amb les que va dir el papa Francesc en la seva 

exhortació apostòlica  La joia de l’Evangeli l’any 2013: «Hi ha un cert 

cristianisme de devocions, propi d’una vivència individual i sentimental de la 

fe, que en realitat no respon a una autèntica “pietat popular”. Alguns 

promouen aquestes expressions sense preocupar-se per la promoció social i 

la formació dels fidels».      

I, segurament, aquest és el problema: sí, hi ha moltes manifestacions de 

religiositat o pietat popular, però deixant de banda les que han derivat 

clarament cap a ser un espectacle purament turístic, en moltes d’elles s’hi 

detecten insuficiències importants, com les que assenyala el Papa.    

Hi ha dos aspectes d’aquestes manifestacions religioses que, a mi, em 

criden particularment l’atenció.  En la gran majoria d’aquestes processons, 

el dolor i el patiment tenen un gran protagonisme. Així hem pogut veure  

imatges de la flagel·lació de Jesús, de la crucifixió de Jesús, imatges de 

Verges Doloroses, imatges del sant enterrament de Jesús, etc. I també hem 

pogut veure un bon nombre de penitents amb la cara tapada i, alguns 

d’ells, caminant descalços i arrossegant cadenes. Sorprèn que aquestes 

manifestacions on es privilegia el dolor i el patiment tinguin, almenys per 

uns dies, tanta «clientela». De vegades es retreu al cristianisme que parli 

tant del dolor i tan poc de la joia. Però cal dir i repetir, a qui no hi sàpiga, 

que no forma part del missatge cristià exalçar el dolor i el patiment per si 

mateixos i, menys encara, exhortar a fer penitència amb la cara tapada, 

anant descalç i arrossegant cadenes (amb tot el respecte, sigui dit de 

passada, envers tots els qui fan aquestes pràctiques). D’això l’evangeli, no 

en parla.    

I en segon lloc,  hi ha un altre aspecte, al meu entendre, més preocupant: 

en la gran majoria d’aquestes manifestacions religioses de Setmana Santa, 

la fe cristiana es presenta de manera incompleta, escapçada:  s’insisteix 



molt en la passió, mort i sepultura de Jesús i hi ha un oblit total de la 

Resurrecció del Senyor.  I, segons la fe cristiana -i això sí, que és essencial- 

Mort i Resurrecció són les dues cares d’un mateix misteri. Per tant, no és 

correcte parlar o mostrar només la mort de Jesús sense parlar i mostrar, al 

mateix temps, la seva Resurrecció. Sorprèn, doncs, que aquest buit no es 

vulgui omplir i, cada any, per Setmana Santa, es vagi presentant en 

aquestes manifestacions religioses una visió parcial, i per tant, 

distorsionada, de la fe cristiana.    

No s’ajuda, doncs, a fer créixer la «pietat popular» si solament es presenta, 

privilegiant-la, una cara del misteri cristià.  

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, 14: pels difunts d’una família; 

dissabte, 16: per Antonio Díaz Romero, difunt; diumenge, dia 17: pel 

poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

FORMACIÓ CRISTIANA D’ADULTS: ens trobarem el dissabte, dia 16, a 

les 18,15 h a la rectoria. Tothom hi és convidat.  

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA 

ELS GÈNERES LITERARIS 

En la Bíblia hi ha tota classe d’escrits: narracions llegendàries (com el 

combat de David contra Goliat), obres amb un cert estil històric (els dos 

llibres dels Reis i els dos llibres de les Cròniques), reculls de poemes (com 

el llibre dels Salms), obres de tipus profètic (Isaïes, Jeremies, Ezequiel...) o 

de reflexió (el llibre de Job), cartes com les epístoles de sant Pau. Hi ha 

també reculls de lleis, de ritus litúrgics, de cants ... 

Tenir en compte aquests nombrosos gèneres literaris, que són com 

motlles en els quals els escriptors de la Bíblia «buiden» el seu missatge en 

funció dels destinataris, permet adonar-se millor de la significació dels 

textos. Cal tenir-los en compte quan es llegeix la Bíblia per tal de no 

arriscar-se a trobar-se en un cul de sac a l’hora d’entendre el sentit d’aquell 

llibre. Per exemple, no es poden llegir els dos relats de la creació que hi ha 

al començament del llibre del Gènesi com si es tractés d’una obra científica! 

De la mateixa manera que no es poden llegir els evangelis sense tenir en 

compte que, primer i sobretot, són el testimoniatge de fe de les primeres 

comunitats cristianes referent a Jesús i al seu missatge.     

(Extret del llibre de Marc Sevin, La Bible en 50 clés) 



 

 

 


