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CONEIXENT LA SANG
15.- MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT

La devoció a la Mare de Déu de la Soledat de la Reial Congregació de la Puríssima
Sang de Nostre Senyor Jesucrist és antiquíssima, ja en els inventaris de 1630, 1672 i
1687 es troba reflectida aquesta imatge de la Mare de Déu sota l’advocació de la
Soledat.
Des del 12 de febrer de 1803 la imatge de la Mare de Déu de la Soledat es guardava a
l’antiga Ermita del Roser, a on l’any 1896 es celebrava el “Novenari a la Mare de Déu
de la Soledat” i l’any 1913 la funció de “La corona dolorosa”, imatge de gran devoció
entre els reusencs que oferien oli per la llàntia d’argent que cremava nit i dia.
Per Setmana Santa la Mare de Déu de la Soledat era acompanyada pels solters i
després fou coneguda com el “Misteri dels estudiants” desfilant amb els estudiants fins
l’any 1936 que desaparegué amb la destrucció de l’Ermita del Roser
La imatge actual data de 1941, donació a la Reial Congregació del senyor Bentosa,
obra de l’escultor Joan Sotoca. És una escultura que té les característiques d’una
imatge de vestir, vesteix sumptuosos vestits negres i precioses corones d’argent.
Fins a la dècada dels vuitanta es guardava a la Capella de l’Hospital de Sant Joan i
amb la remodelació de la mateixa es va traslladar al Temple de la Sang. A la Setmana
Santa de l’any 1995, durant el Clavariat del Sr Joan Ramon Queralt Sugrañes,
s’estrenà el seu nou altar i, al mateix any, un grup de congregants de la Congregació
de la Sang va formar la secció dels “Senyors i Senyores de la Mare de Déu de la
Soledat” amb la missió de cuidar a la Mare de Déu i fomentar el culte a la mateixa. El
primer president de la Junta va ser el Sr Jesús Maria Planesas Planas.
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Durant tot l’any és visitada per nombrosos devots que li preguen i agraeixen favors,
també li fan ofrenes i donacions.
El Divendres Sant la imatge es col·loca en el xassís del seu pas i acompanyada pels
devots i per els membres de la seva Junta participa en la processó del Sant
enterrament junt amb les imatges del Sant Crist de la Sang i el Sant Crist jacent en el
sepulcre.
Des de l’any 1996 el Dissabte Sant es celebra l’acte de Vetlla a la Mare de Déu de la
Soledat precedit de l’Ofrena de flors blanques. Durant la resta del any es fa el res del
Sant Rosari, cada primer diumenge del mes, en acabar la celebració de la Santa Missa
de 2/4 de 12 del migdia.
L’any 1998 l’escultor Ramon Ferran va fer la restauració de la imatge de la Mare de
Déu i el 1999 el senyor Josep M. Planesas va fer donació d’una nova Corona.
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