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CONEIXENT LA SANG
16 .- SECCIÓ DEL SANT SEPULCRE

CAVALLERS DEL SANT SEPULCRE DE LA REIAL
CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE N.S.J.C.
25 ANYS DE LA SEVA REFUNDACIÓ 1993-2018
L’any 1993, essent Clavari de la Sang el Sr. Engelbert Borràs Marimon, la Junta de
Govern de la Reial Congregació cregué adient portar a terme la reorganització de la
secció dels Cavallers del Sant Sepulcre, responsables de custodiar al Sant Crist
Jacent durant la processó del Sant Enterrament de Divendres Sant.
Per a aquesta tasca es nomenà com a responsable el que aleshores era Primer
Ministre de la Junta de Govern, Sr. Anton-Lluís Rull i Hortoneda, essent la seva funció
la instrumentació del que podríem anomenar pas generacional entre els Cavallers
fundadors, que bé per edat, bé per no tenir continuadors, havien minvat quant al
nombre de participants titulars numeraris de la Secció.
El primer pas fou escoltar els suggeriments dels antics membres fundadors, on cal
remarcar especialment la implicació i col·laboració del Sr. Josep Magrané Prats, que
coneixia la història dels Cavallers per la seva participació durant mols anys. Fet aquest
primer pas laboriós i important es decidí buscar nous membres i recollir la informació
de les persones que ja anaven sortint any rere any però que, en acabar la processó
del Divendres Sant, no es tornaven a trobar fins a la processó de l’any següent. Amb
aquestes persones la idea fou formar una Junta d’aquesta Secció de la casa per a
poder canalitzar la seva gestió i fer una aposta de futur i de continuïtat.
De les primeres reunions sorgí la primera Junta dels Cavallers, escollint-se el Primer
Cavaller Major, el Sr. Carles Guinovart i Vergés.
Des d’aquell moment començà un treball intens i molt il·lusionant dels Cavallers que
aviat donà els seus fruits, amb una participació cada cop més activa als actes de la
Reial Congregació i aconseguint que els esforços de la totalitat dels seus integrants
esdevinguessin en profit i reafirmació del prestigi de la Secció.
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Si fem una mica de ressenya històrica, hem de dir que fou per la Setmana Santa de
l’any 1954 quan es fundà la secció de Cavallers del Sant Sepulcre de la Reial
Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J., amb vint-i-tres congregants, i passada
aquesta s’acordà l'increment del nombre de Cavallers fins a trenta-tres, desfilant amb
vesta i cucurulla negra, amb botons i faixa granada amb l’escut de la Sang, capa
blanca amb la creu de l'Orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalem, guants blancs,
calçat negre amb sivelles platejades, camisa blanca, corbata negra i pantalons de tall.
El Divendres Sant de l'any 1954, sent aleshores prefecte de la Reial Congregació Mn.
Josep Tomàs i Andreu, es beneí el nou guió apadrinat pel congregant Sr. Lluís
Vilanova Sagnier i la Srta. Maria Gemma Sabater Codina.
L’any 1993, el nombre de Cavallers del Sant Sepulcre de la Reial Congregació de la
Puríssima Sang de N.S.J.C. s'amplià a quaranta-quatre titulars, amb un número no
definit d’aspirants.
Els primers treballs de la nova Junta començaren l'any 1994 amb la construcció del
nou xassís del Misteri i el Diumenge de Passió de l’any 1995 es feia la benedicció i la
imposició de les noves insígnies, fent ofrena de la primera al Sant Crist de la Sang.
També es realitzà la restauració de les antigues torxes, a càrrec del Sr. Jordi Montalà
Cros, i es feren les noves vares d’arrengladors pel Sr. Pau Tutusaus Martínez i el seu
fill Pau. S'estrenaren dos fanals de guia.
Igualment, començaren a tenir lloc les solemnes i tradicionals sortides dels Cavallers
per tal d'assistir a la processó del Sant Enterrament de Divendres Sant des de la Casa
Barberà.
Des de la Setmana Santa de 1996 els Cavallers són els encarregats del servei d’ordre
a la processó de les Tres Gràcies, el migdia del Divendres Sant.
L'any 1997 els Cavallers prengueren el compromís de ser els encarregats de preparar
el tabernacle de la Sagrada Custòdia per a la solemnitat de Corpus Christi, així com
per la Festa Major de Sant Pere, portant el tàlem a les dues processons. Igualment,
des de l’any 2000 participen en la construcció de les catifes de flors al carrer per
Corpus i a la processó de la diada, primer amb el Guió i després amb l'Estendard.
L’any 2001 els Cavallers fan donació de la nova palma de plata per al Sant Sepulcre,
obra dels orfebres reusencs Solé Joiers. Aquest any també es presentaren els «Goigs
del Sant Sepulcre», escrits per Mn. Joan Roig Montserrat, amb música del Sr. Joan
Solé Tutusaus.
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Les grans celebracions del 50è aniversari de l'any 2004 començaren el 16 de maig del
2003 amb la inauguració de la nova capella del Sant Sepulcre, amb pintures del Sr.
Jaume Queralt Ventura, pagades amb donatius dels Cavallers.
Per la Quaresma de l’any 2004 es fa ofrena, al Crist Jacent, de la nova corona de
glòria, de plata i or, confeccionada amb peces d’argent i joies de la mare del Sr. Jaume
Montserrat Borràs i ofrena de tots els Cavallers, obra també dels orfebres reusencs
Solé Joiers.
També es restaurava, en la seva totalitat, el tabernacle del Sant Sepulcre, a càrrec del
restaurador Sr. Eustaqui Vallès Delmàs, i s'incorporava l’acompanyament amb tres
tabals davant del Misteri, recuperant una antiga tradició dels anys cinquanta del segle
XX. El mes de novembre d'aquest any començava la restauració de la imatge del Sant
Sepulcre, obra de Modest Gené del 1941, a càrrec del mateix restaurador, treballs que
s'acabarien el març del 2005.
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Es beneiria, també, el nou Estendard, apadrinat pel Sr. Andreu Pintaluba Esporrín i la
seva muller la Sra. Glòria Mitjà Sastre. Per altra banda, es feren unes noves vares
d'arrengladors, una nova creu per al Guió, una nova barra per a l'Estendard, així com
unes noves faldilles de vellut granat. Es feren també unes noves torxes i la Setmana
Santa de l’any 2011 s’inauguraren els dos angelets de plata, obra del Sr. Eustaqui
Vallès Delmàs, per a la base de la palma, i enguany s'incorpora un joc d’atxes per als
membres que acompanyen la terna i l’Estendard.

Tot això ha estat possible gràcies al treball pacient i diari d’aquesta Secció de
Congregants de la Sang, presidida, cronològicament, pels senyors:
Carles Guinovart Vergés (1993-1998).
Carles Bigorra Lledó (1998-2000).
El 1999 és nomenat Cavaller Major Honorari el Sr. Pau Tutusaus Martínez.
Josep Sabaté Vernet (2000-2002).
Lluís Gené Díaz (2002-2004).
Joan Albert Jansà Fortuny (2004-2006).
Jaume Montserrat i Borràs (2006-2008).
Andreu Álvarez i Torrents (2008-2010).
Joan Estivill i Herrero (2010-2012).
Enric Cabestany i Matas (2012-2014).
El 2014 és nomenat Cavaller Major Honorari el Sr. Albert Montalà Cros.
Xavier Tarragó Gomis (2014-2016).
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En aquests moments és presidida pel Sr. Xavier Balsells Estrem (2017-2018).
El 2017 és nomenat Cavaller Major Honorari el Sr. Antonio Parra Liria (2017).
Amb tota aquesta tasca realitzada hem arribat a aquest any 2018 als 64 anys de la
fundació de la secció dels Cavallers del Sant Sepulcre i als 25 de la seva re fundació.

Font:
.- Text: Cavallers del Sant Sepulcre.
.- Fotografies: CMP.
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