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Darrera el títol  d’aquesta comunicació “Natzarens de Reus, confraria tot l’any” 
hi trobareu la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari de la ciutat de Reus, 
confraria de la qual en formo part, i que a la nostra vila som coneguts com els 
“natzarens”, nom, que com tots sabem, en altres contrades fa referència a 
totes les persones que participen en les processons. 
I aquest títol remarca, la voluntat i la realitat que viu la confraria de no limitar 
les seves activitats al temps de Quaresma i Setmana Santa, època de l’any en 
què les confraries, germandats, congregacions, etc. acostumem a tenir la 
màxima activitat i algunes o la majoria, més sovint del que voldríem,  és quan 
en tenen única i exclusivament. 
 
Després d’una davallada important de la Setmana Santa reusenca, que fins i 
tot, va portar a la desaparició de la quasi totalitat de les processons durant dos 
anys, el 1981 a la nostra confraria vam entrar a formar part de la junta de 
govern un grup, aleshores de joves, que ens vam fixar com a  primer objectiu  
continuar la tasca endegada pels nostres predecessors i mantenir o recuperar 
els actes propis de la nostra Setmana Santa. 
Alhora també ens proposàrem, més a llarg termini, uns altres objectius no 
menys importants. Volíem per una part integrar-nos més a la Parròquia de Sant 
Francesc d’Assís, la nostra seu canònica, col·laborant amb els rectors, 
participant de tot i en tot allò que aquesta portés a terme i organitzant 
nosaltres actes o activitats destinades als nostres confrares  però obertes a tota 
la parròquia i fins i tot a tota la comunitat cristiana de la ciutat. Per altra part 
teníem l’anhel de millorar i augmentar la religiositat col·lectiva de la confraria 
com a tal, anant molt més lluny de les desfilades processionals i cercant 
d’aquesta manera millorar l’espiritualitat i la formació religiosa dels nostres 
confrares, i com no també la nostra, per així millorar la nostra vida com a 
cristians. 
Com a resultat d’anar posant fil a l’agulla per tal d’anar acomplint, poc a poc, 
amb els objectius proposats vam veure la necessitat imperiosa d’estendre 
l’activitat de la confraria al llarg de tot l’any, sense descuidar els actes de la 
Setmana Santa, però buscant nous reptes que abastessin de gener a desembre. 
A continuació us detallarem les activitats resultants de tota aquesta tasca 
desenvolupada durant els darrers vint-i-sis anys, sense oblidar tot el romanent 
anterior. 
 
Els actes tradicionals de més antiguitat es desenvolupen durant la Setmana 
Santa. Comencen el Diumenge de Rams amb la Missa General d’Institut que se 
celebra a la tarda i la qual es remunta fins l’any 1944, any de la fundació de la 
confraria. Al matí hem col·laborat en l’organització logística (entarimat, equip de 
megafonia, etc.) i hem participat en la Benedicció dels Rams de la parròquia. 
 
La nit del Dijous Sant organitzem la nostra principal desfilada processional, la 
“Processó del Silenci”, que recorre els carrers de la ciutat en la més absoluta 
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foscor solament il·luminats per la tènue llum de les atxes que portem els 
confrares i a més a més en un absolut, impactant i sorprenent silenci trencat 
per un pausat, auster, monòton i alhora colpidor so de dues timbales. 
Des de la instauració de la processó el 1946, abans de la sortida de la mateixa 
es feia individualment la visita al Santíssim Sagrament, tot i que aquesta era 
molt recomanada i impulsada per la junta de la confraria. Uns anys més tard es 
va passar a institucionalitzar la pregària conjunta davant del Santíssim que vam 
anomenar “Hora Santa” i que avui en dia hem rebatejat com a “Vetlla de 
Pregària Eucarística”. 
Moments abans de la sortida de la Processó del Silenci realitzem un acte en 
record dels confrares difunts en què el Confrare Major diposita dalt el pas, als 
peus de Nostre Pare Jesús del Calvari, una de les nostres imatges titulars, una 
arqueta amb la relació nominal dels confrares difunts des de l’any fundacional i 
el nostre consiliari dirigeix una oració per les seves ànimes. La processó acaba a 
l’interior de l’Església de Sant Joan Baptista amb una pregària dirigida pel rector 
de l’esmentada parròquia. El motiu de la processó és precisament el trasllat dels 
passos de les nostres imatges titulars, el Nostre Pare Jesús del Calvari i la Verge 
del calvari, fins aquesta parròquia per participar el Divendres Sant al matí al 
multitudinari Viacrucis que organitza pels passejos de la ciutat. 
El mateix Divendres Sant a la tarda participem  conjuntament amb totes les 
confraries reusenques a la Processó del Sant Enterrament. 
Com no pot ser d’altra manera assistim a la Vetlla Pasqual de la nostra 
parròquia per a celebrar la resurrecció de Nostre Senyor. 
 
Aquests són, doncs els principals actes de la nostra Setmana Santa; per a 
realitzar-los cal, cada any, posar en marxa durant la Quaresma tot un 
engranatge organitzatiu, mecànic, de treball i d’esforços. Ens adonàrem  que a 
vegades, potser més sovint del que caldria, ens concentràvem tant en aquestes 
tasques que ens despistava de l’autèntic sentit de la quaresma per això calia 
greixar una altra maquinària més profunda, més interna, més espiritual que ens 
permetés una preparació més autèntica, més religiosa que ens encaminés a 
viure veritablement la Setmana Santa i a participar en les processons no com a 
simples rues sinó com a camins de pregària al Senyor. 
La resposta comunitària a aquesta necessitat va ser endegar, ara fa ja 19 anys, 
el cicle “Xerrades per Quaresma”, un cicle de tres conferències cada any que de 
la mà de preveres, diaques, religiosos, religioses i seglars compromesos fessin 
reflexionar la nostra raó, fessin reaccionar el nostre cor i ens portessin a la 
conversió per afrontar els dies sants adequadament. Val a dir que en aquell 
temps que ho varem iniciar a la nostra ciutat no hi havia actes d’aquest tipus. 
 
Però cal ser fidels al titular, i per tant cal anar més enllà  de la Quaresma i la 
Setmana Santa. Tots els dijous feiners de l’any obrim el nostre estatge social, 
situat a la parròquia, sota l’altar en què es poden venerar les nostres imatges 
titulars, als confrares o a qualsevol altre persona que s’hi vulgui acostar. 
Aquesta obertura no comporta que una sola persona se’n faci càrrec d’obrir, 
sinó que els membres de la Junta de Govern, del Consell Permanent i altres 
confrares vam agafar el compromís de fer-nos-hi presents sempre que 
poguéssim i som una bona colla la que ens reunim cada dijous. Quan la 
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Setmana Santa està propera serveix per anar treballant-hi i coordinar o realitzar 
totes les diferents tasques i durant la resta de l’any ens hi trobem i si no hi ha 
una tasca concreta a realitzar per l’agenda propera fem petar la xerrada. El fet 
de trobar-nos cada setmana ha representat estrènyer les relacions personals, 
estimar més l’entitat, augmentar la devoció vers el Nostre Pare Jesús del Calvari 
i la Verge del Calvari, el naixement d’un esperit de treball constant en bé de la 
confraria que s’ha anat reflectint en moltes, sinó en totes, les iniciatives que 
hem portat a terme en els darrers anys i que s’han anat multiplicant. 
Entre aquestes cal destacar com a més important, segons el nostre parer, haver 
passat a acabar la trobada setmanal amb una estona de pregària comunitària. 
Com tots, els inicis van ser titubejants però poc a poc va anar agafant més 
naturalitat, més força i ara podem assegurar que està totalment consolidada i 
no hi ha setmana que no ens apleguem, un grup més o menys nombrós segons 
les circumstàncies, als peus del Natzarè a resar. D’un dels punts meritoris que 
ha ajudat a la consolidació en va tenir bona part Mn. Xavier Riba (a.c.s.), 
aleshores rector de la parròquia i consiliari de la confraria, perquè quan ens 
ajuntàrem per primer cop per a pregar plegats ens va sorprendre dient-nos: 
”Au va, qui la dirigeix” en lloc de fer-ho ell com tots esperàvem i així tot i que 
ens hi acompanya sempre el consiliari, actualment Mn. Francesc Jiménez, i Mn. 
Estanis Figuerola un ex-confrare major que ara fa un any i mig va ser ordenat 
diaca permanent, la pregària és dirigida sempre per un de nosaltres, els 
confrares. 
 
El tercer divendres de cada mes celebrem una missa oferta per tots els 
confrares difunts, durant anys aquesta missa es celebrava a les 8 del matí a 
l’altar de les imatges titulars de la confraria fins que a l’any 2000 va morir Mn. 
Joan Roig Exconsiliari de la confraria, que era l’encarregat de celebrar-la, tot i 
que les indicacions de la jerarquia eclesiàstica aconsellaven fer les celebracions 
eucarístiques als altars majors. Actualment es fa  a les 8 del vespre a l’altar 
major i amb l’any nou hem iniciat, per incidir en la formació religiosa dels 
confrares, el cicle anomenat “Informa’t i forma’t” que es desenvolupa un cop 
acabada aquesta missa mensual. Aquest cicle vol ser una petita estona 
dedicada a la informació i a la formació cristiana dels confrares però alhora 
oberta a la parròquia que utilitzant diferents formules atraients, amenes i 
distretes tals com xerrades, lectures, col·loquis, taules rodones, passades de 
DVDs i d’altres abordi temes que puguin ésser del nostre interès o puguin estar 
d’actualitat, sempre de temàtica religiosa. 
 
Tots el dissabtes del mes de maig, al matí, resem el rosari a l’altar de la nostra 
Verge, la Verge del Calvari, aquest també és sempre dirigit per un o altre dels 
nostres confrares, el que ens el fa veure encara més com una cosa pròpia. 
També durant aquest mes dedicat a la Verge Maria fem un  romiatge fins a 
l’ermita de la Verge de la Riera, a la veïna població de les Borges del Camp, no 
cal dir que hi ha el res al interior de la mateixa i la celebració de la missa 
dominical, i acabem de passar el dia amb una matinal de lleure i jocs per a la 
mainada i un dinar de germanor seguit d’una llarga i amena sobretaula. Aquest 
romiatge s’inicià realitzant-se el mes de setembre o octubre però actualment 
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perquè és millor per la meteorologia i perquè es una forma d’honorar la Verge 
en el seu mes,  el realitzem el mes de maig. 
 
Una altra activitat dedicada a la Verge Maria , és la visita anual, el segon 
diumenge de setembre, al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona 
de la ciutat. Oïm la santa missa a l’ermita situada a les afores de la ciutat, en el 
lloc on es va aparèixer a una pastoreta per a salvar a la ciutat de la pesta, el 25 
de setembre de 1592. Aquell dia la Verge llueix un mantell que li va fer ofrena 
la confraria. 
 
Tot el que la confraria fa, va destinat principalment als seus confrares però 
resta obert a la parròquia i a tots els devots de la ciutat, tenim el recolzament 
del rector,sempre ha estat així, que és també el nostre consiliari, també 
comptem amb el del vicari i el del diaca adscrit a la mateixa i podem dir amb 
alegria que els parroquians sempre ens ha fet costat i participen en les 
activitats que organitzem. Mostra de la bona relació que tenim amb la parròquia 
és que hores d’ara la confraria està representada per una persona en el Consell 
Parroquial i per dues en la comissió econòmica de la mateixa. 
La nostra presència constant a la parròquia, la total integració en la mateixa, la 
col·laboració recíproca, la nostra participació en els actes de culte,la nostra 
participació activa en  projectes parroquials tals com la restauració de la porta 
principal, l’eliminació de les barreres arquitectòniques per entrar a l’església  en 
els que la confraria ha estat la impulsora, la sufragadora de les despeses i a 
més a més a posat la mà d’obra, doncs hem estat nosaltres mateixos els que 
hem fet de pintors,fusters o paletes, sense ser-ho pas, doncs tot això i més 
coses representen per a la confraria un dels seus principals actius, evidentment 
sense oblidar els actes de la Setmana Santa que en són els més importants. 
 
Ja veuen, tot plegat res d’espectacular, però sí forces coses, molta constància i 
de totes maneres creiem que encara ens cal seguir estenen i multiplicant les 
nostres activitats, però alhora podem concloure que realment la nostra 
confraria, la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari,avui  ja és una confraria 
activa tot l’any. 
 
 
 
Lluís Montserrat Sirolla Obré 
Confrare Major Emèrit de la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari 
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