


armats de 
mataró
Documentats ja el 1705, els Armats 
són un dels elements més històrics 
de la Setmana Santa mataronina. 
Són Soldats de Pau, títol que els va 
donar el Papa Joan Pau II a Roma.

La història dels Armats, en tant que "caps de ferro" o 
"els del morrió" és llarga i irregular. Un dels episodis 
més coneguts, per recent, és quan a partir del 1981 
desfilaven pels carrers de Sant Andreu de Llavaneres 
arran de la prohibició de processons a Mataró, que 
els va tenir 10 anys a l'ostracisme. 

Els armats representen els soldats de l'Imperi 
Romà present a la Jerusalem ocupada. Són presents 
a la Passió de Nostre Senyor perquè varen fer captiu 
a Jesús després que els jueus l'apressaren a l'Hort 
de Getsemaní,  el van portar a Ponç Pilat i el coro-
naren d'espines i crucificaren. Les aparicions dels 
Armats durant la Setmana Santa guarden relació 
amb aquests episodis. Quan surten al carrer fan les 
seves evolucions i quadres característics.

Són Patrimoni Cultural de la Ciutat i tenen el seu 
dia àlgid el Dijous Sant, quan fan l'homenatge a la 
Ciutat. També obren la Processó General i es fan 
presents a la Nit del Silenci i el Prendiment, a més 
d'anar a recollir el Sant Crist, Divendres Sant.

confraria:  Armats de Mataró..

ACTES:
Processó del Prendiment.
Diumenge de Rams, 9 d'abril 18.30h.
Homenatge a la ciutat.
Dijous Sant, 13 d'abril 20h.
Nit del Silenci.
Dijous Sant, 13 d'abril 21.30h.
Processó General.
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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oració del  
senyor a l'hort
La pregària de Jesús a l'Hort del 
Getsemaní en les seves darreres 
hores pren cos en un pas històric, 
que data de la dècada dels anys 40 i 
que manté el seu estil històric.

Aquest és un dels passos de tradició mataronina, amb 
imatges d'evident escola olotina –Jesús en talla de 
fusta i l'Àngel fet de guix, que són refets en motlle a 
partir dels originals- i que manté l'estil històric de 
les processons mataronines. En origen era el pas 
que portava la pagesia de la ciutat, va sortir al carrer 
ininterrompudament de 1944 a 1970 i també va ser 
el primer de sortir en la recuperació de la Setmana 
Santa, el 1986.  

La vestimenta de la confraria està composta per 
una vesta de color blanc, caputxa i guants morats i 
el cordó característic dels franciscans a la cintura, ja 
que els seus inicis guarden relació amb aquesta orde. 

L'Oració del Senyor a l'Hort recull el moment en 
què els homes de Caifàs ja han sortit a prendre a 
Jesús i aquesta fa la seva pròpia pregària. El misteri, 
portat a pes gràcies a la reducció de pes de la seva 
última reforma fa dues dècades, surt al carrer tant 
el Dijous Sant en la Nit del Silenci com Divendres, 
a la Processó General.

confraria:  Confraria Oració del 
Senyor a l'Hort.

actes:
Nit del Silenci.
Dijous Sant, 13 d'abril 21.30h.
Processó General.
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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jesús  
captiu
La imatge de Jesús Captiu és el 
gran protagonista del Diumenge de 
Rams mataroní, el dia del Prendi-
ment. El seu moment més àlgid, 
l'ascens corrent de Les Escaletes.

És un dels passos més importants i pesats de la 
Setmana Santa local, que només surt el Diumenge 
de Rams. Mentre Jesús és  a l'hort de Getsemaní re-
sant i els deixebles descansant, s'apropen a ell Judes 
i un tumult de persones. Judes ven al fill de Déu 
amb un bes per indicar qui és el Mestre. Tot seguit 
els diferents membres del Sanedrí i diferents jueus 
arresten Jesús. L'apressen i el fan captiu. Aquest mo-
ment és el que es pot veure el Diumenge de Rams en  
l'Escenificació del Prendiment. Davant la Basílica 
mil·lenària de Santa Maria s'escenifica aquest acte 
que dóna inici a la processó del Prendiment en el 
moment que fan entrada els Armats per a portar el 
Captiu davant de Ponç Pilat. 

Posteriorment, i en una gran demostració de for-
ça i fe, el pas del Captiu puja corrent Les Escaletes.  
La imatge de Jesús Captiu data de 1988 i val la pena 
apreciar també tots els detalls del seu pas neobar-
roc, de més de quatre metres de llarg, tallat i ple de 
detalls com la imatge de Les Santes o el Beat Samsó.

confraria:  Confraria de Jesús  
Captiu i Nostra Senyora dels Dolors.

actes:
Processó del Prendiment
Diumenge de Rams, 9 d'abril 19.30h.
Processó General*
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
 * Aquest any no processonarà.
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nostra senyora  
dels dolors
La imatge de la Mare de Déu dels 
Dolors és la segona titularitat de 
la mateixa Confraria, el patiment 
de la mare pel destí del seu fill. No 
coincideixen, però, al carrer.

Nostra Senyora dels Dolors és portada a pes pels 
portants de la confraria del Captiu en dues ocasi-
ons, tot i que amb diferències entre ells. Divendres 
de Dolors, l'anterior a Diumenge de Rams, surt sen-
se pal·li i amb una creu per la processó de 'Maria 
al Peu de la Creu'. Sota pal·li i brillant amb tota la 
seva esplendor és com apareix el Divendres Sant, 
en la Processó General. 

La imatge data de 1986 i des de llavors ha fet les 
seves estacions de penitència en aquest doble mo-
del. El Divendres de Dolors la processó se'n va fins 
a les cinc hores de durada. 

El Misteri dels Dolors té una llarga tradició i fort 
arrelament a la Setmana Santa catalana. Per això 
convé no confondre aquesta imatge, titular de la 
germandat del Captiu i els Dolors amb la Venerable 
Congregació dels Dolors que amb un pas antic surt 
al carrer només a la Nit del Silenci de Dijous Sant. 
La devoció pels Dolors, però, es fa patent en un i 
en l'altre cas.

confraria:  Confraria de Jesús  
Captiu i Nostra Senyora dels Dolors.

actes:
Processó de Maria al Peu de la Creu
Divendres de Dolors, 7 d'abril 19.30h.
Processó General.
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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la coronació 
d'espines
La Coronació d'Espines és un dels 
moments més icònics de la Passió, 
quan els romans se'n burlen  
coronant-lo d'aquesta manera.  
És el motiu d'aquest pas.

Aquest Misteri és un dels de les antigues processons 
de Mataró. L'actual conjunt escultòric de la Coronació 
d'Espines data de 1950, quan va ser beneït després 
que un any abans un grup de devots de l'església 
de Sant Josep decidís crear un pas i una confraria 
que reproduís aquest episodi. Actualment, però, les 
imatges són venerades i tenen la seu canònica a la 
parròquia de Sant Pau, al barri del Palau i Sant Simó.

La Coronació d'Espines va sortir sempre en pro-
cessó amb la talla de fusta en la qual dos soldats 
coronen a Jesucrist entre el mateix 1950 i 1970 i va 
ser recuperada a partir de 1989. El dissabte de Passió 
–també conegut com dissabte de Rams– fa una pro-
cessó en solitari mentre que el Dijous i Divendres 
Sant se suma als actes de referència de la jornada, 
en la Nit del Silenci, en tant que pas de tradició 
catalana, i en la Processó General, amb la resta de 
passos mataronins. 

Els seus portants vesteixen vesta i llacet negre, 
amb complements granats. 

confraria:  Confraria Coronació 
d'Espines Mataró

actes:
Processó Coronació d'Espines
Dissabte de Passió, 8 d'abril 19.30h.
Nit del Silenci
Dijous Sant, 13 d'abril 21.30h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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la 
verònica
Cada any que surt en processó, 
aquesta imatge salesiana allarga 
la seva història, que la converteix 
en una de les més antigues de tota 
l'arxidiòcesi de Barcelona.

La Verònica, que eixuga el front de Jesús i li queda 
com per art del cel la imatge del patiment d'aquest 
estampat al mocador, és el motiu d'una de les imat-
ges amb més història de la Setmana Santa local. La 
Confraria de la Verònica és una de les més antigues 
que actualment processiona tant a Mataró com a 
l'Arxidiòcesi de Barcelona. Aquesta confraria, de 
la mà del Col·legi Salesians, porta el moment de la 
Passió on les dones de Jerusalem renten la cara a 
Jesús en el camí del Calvari.

És un grup escultòric de diferents imatges de 
l'escola olotina i és portat amb l'essència dels seus 
orígens sobre rodes. Els Natzarens de blanc i marro-
net es caracteritzen per la seva austeritat i serenor. 

La imatge data de 1952 i va ser present al carrer 
fins a la prohibició de les processons mataronines. 
El 1992, però, es va tornar a treure en processó es-
tablint la doble cita actual amb el Dijous Sant de 
Cerdanyola i el Divendres Sant, amb la resta, en la 
Processó General. 

confraria:  Confraria de la  
Verònica.

actes:
Processó de Dijous Sant
Dijous Sant, 13 d'abril 20.30h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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jesús el  
"nazareno"
Pocs binomis desperten tanta pas-
sió a la Setmana Santa local com el 
Nazareno i la Esperanza, el Dijous 
Sant a Cerdanyola. Ells són els pro-
tagonistes de la "noche morada".

Jesús era de Betlem però se'l recorda com Jesús de 
Natzaret. En la Passió al Natzaret se li diu a la imatge 
de Crist que va per la Via Dolorosa camí del Calvari 
amb la creu a sobre. Una imatge que la tradició ha 
escenificat en tants i tants llocs del mediterrani 
d'un Jesús carregant la Creu amb l'esquena i coro-
nat d'espines.

A Mataró existia una imatge del Natzarè que encara 
es conserva a la Basílica de Santa Maria, però sense 
Creu, però des que es van recuperar les processons 
és una imatge tallada la que processiona sobre un 
pas de tro portat a l'estil sevillà de costal.  És doncs 
fidel a l'estil propi sevillà de la Setmana Santa tant 
en la forma de portar el Nazareno, com en les seves 
xicotades i fins i tot amb el seu acompanyament 
musical de la seva banda de tambors i cornetes. 

L'actual imatge va ser adquirida el 1989 i se li 
han practicat diferents restauracions. Aquest any, 
per exemple, s'estrena el resultat de la seva darrera 
intervenció.

confraria:  Hermandad Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y Nuestra  
Señora de la Esperanza.

actes:
Processó de Dijous Sant
Dijous Sant, 13 d'abril 20.30h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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nuestra señora 
de la esperanza
La mare que espera, que inspira 
esperança en el major dels pati-
ments. Aquesta és la protagonista 
de l'Esperança que segueix els 
passos del seu fill natzarè.

Realitzada el 1997 per Martín Richarte, la Esperanza 
és d'estil sevillà i representa l'Esperança Dolorosa.  
Apareix l'Esperança enmig del gran dolor com la vic-
tòria final després de la mort. Malgrat l'esperança, i 
que es representa en una mare de Déu amb saia blan-
ca - al·ludint a la puresa de les inicials esperances-  i 
amb verd que és el triomf de la vida sobre la mort. 
Aquesta imatge és també la titular de la Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de 
la Esperanza de Mataró. Aquesta confraria fa estació 
de penitència a la Processó de Dijous Sant al barri 
de Cerdanyola i a la Processó General i porta acom-
panyament musical de banda de tambors i corne-
tes. Inicialment les portants eren dones però atès 
el caràcter familiar de la Germandat, en els darrers 
anys s'han incorporat homes. 

De la processó del Dijous Sant pels carrers de 
Cerdanyola, un dels actes més seguits, ja se'n co-
mença a parlar amb dos sobrenoms populars: “la 
noche morada” o “la madrugá de Mataró”.

confraria:  Hermandad Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y Nuestra  
Señora de la Esperanza.

actes:
Processó de Dijous Sant
Dijous Sant, 13 d'abril 20.30h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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sant crist de 
l'agonia
És una de les confraries més an-
tigues, que pot sortir al carrer en 
pas de tro o en pas de portant en 
bossa. Vol ser la reproducció dels 
moments de més patiment. 

Aquest Misteri de Jesús en Creu contemplat per la 
seva Mare –element que es va afegir fa pocs anys– 
recull els moments previs a la mort. Són moments 
d'agonia, de gran patiment. Malgrat això la cara del 
Sant Crist recull certa serenor i tranquil·litat.

La seva confraria va ser refundada fa un quart de 
segle, després de ser present a Llavaneres –com els 
Armats, durant la prohibició– i antigament havia 
estat una de les més importants, fins al punt d'aju-
dar altres imatges, confraries i misteris. 

 Pot ser processonat de dues maneres, en pas de 
tro o de portant de bossa, en un sistema idèntic al 
del Sant Crist de la bona mort. El Misteri del Sant 
Crist de l'Agonia actualment processiona la nit del 
Divendres Sant; però també surt en el Via Crucis de 
la Llàntia el Diumenge de Rams, i en alguna ocasió és 
la  imatge que presideix el Via Crucis Interparroquial. 

En la Processó General el Misteri és portat en pas 
de tro vers en l'estil de portants del Sant Crist però 
aquest 2017 anirà en estil tradicional català en bossa.

confraria:  Confraria Sant Crist  
de l'Agonia

actes:
Via Crucis de la Llàntia
Diumenge de Rams, 9 d'abril 20.30h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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sant crist de la 
bona mort
Portat en bossa, el Sant Crist de la 
bona mort és la imatge que tanca el 
Via Crucis i representa el moment 
de l'expiració de Jesucrist. Sempre 
surt acompanyat de preveres. 

Un altre Misteri del Sant Crist és el de la Bona Mort. 
Imatge del moment de l'expiració, del moment que 
Jesús mor a la Creu després del captiveri, la Passió 
i la crucifixió i el cop de llança al costat per part del 
soldat romà Longinus.

La imatge és de l'escola d'Olot, de l'any 1945, ce-
dida per un particular mataroní per ésser processi-
onada a Mataró. La imatge és portada a pes a l'estil 
tradicional català, amb bossa i corretges de cuir. 
Simbòlicament l'home vol ajudar a portar la Creu 
del Crist que acaba de morir. La vesta dels confra-
res és la típica dels portants, amb coll d'esmòquing 
i camisa blanca amb llaçada negra. Els canvis de 
portants són un moment molt especial i el seu pes 
i altura fan que representi un esforç important, amb 
una tècnica peculiar, processonar-lo.

El Divendres Sant surt del carrer Prat de la Riba i 
és recollit pels Armats de Mataró que li fan custòdia i 
acompanyen fins a la Basílica de Santa Maria on surt 
en processó amb la resta de passos processionals. 

confraria:  Portants del Sant Crist

actes:
Via Crucis Interparroquial
Divendres Sant, 14 d'abril 8h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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el sant sepulicre
La gran palma és l'element més 
visible d'aquest pas, que repre-
senta ja la mort de Jesucrist i que 
antigament sortia sense mostrar la 
imatge del protagonista.

Aquest Misteri va començar a processionar amb 
la recuperació de les processons a Mataró gràcies 
a un grup de persones del barri dels Molins que es 
van constituir com a Confraria del Sant Sepulcre 
seguint la tradició de portar una gran palma darrere 
del Crist mort i jacent, gràcies a la família Castellà 
del s.XVIII que ho va instaurar tot seguint el que es 
feia a Barcelona. Ara bé, la imatge que actualment 
processiona n'és una altra de nova. És pròpia de la 
tradició religiosa catalana olotina. 

Seguint l'impuls del Sant Crist de l'Agonia, els 
confrares porten una vesta amb coll obert, molt 
característic de Mataró i de rigorós negre. Jesús 
està mort en el Sepulcre. A diferència del passat, 
en l'actualitat no hi ha cap element que tanqui el 
cos mort, és obert i vol expressar el gran patiment 
del fill de l'home en les llagues i nafres del seu cos 
i del seu rostre. 

Juntament amb la Soledat protagonitza la darrera 
processó de la Setmana Santa local. 

confraria:  Confraria del  
Sant Sepulcre

actes:
Processó General
Dijous Sant, 13 d'abril 19.30h.
Processó del Silenci
Dissabte Sant, 15 d'abril 18h.
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la soledat
La confraria femenina porta la 
imatge de la Mare de Déu de la So-
ledat, una de les més aclamades i 
la que tanca la seqüència de miste-
ris de la Processó General.

La Soledat emula el moment que la Mare es queda 
sola. Sap que la vida triomfarà a la mort; però s'ha 
quedat sola, ja no té el seu fill. Ella és la testimoni, 
la primera testimoni de la vida, passió i mort de 
Jesucrist. Està sola i trista en aquest moment.

La Germandat Nostra Sra. de la Soledat, fundada a 
mitjans del 1987 i formada només per dones, és qui 
va adquirir una nova imatge de la Soledat i va comen-
çar a processionar-la pel barri de Cirera, la Processó 
General i Dijous Sant. És una de les confraries més 
identificades amb un territori i no només tanca la 
Processó General sinó que tota la Setmana Santa 
local acaba a les portes de la casa de la germandat, 
on acaba la Processó del Silenci de Dissabte Sant.

confraria:  Nostra Senyora  
de la Soledat

actes:
Processó General
Dijous Sant, 13 d'abril 19.30h.
Processó del Silenci
Dissabte Sant, 15 d'abril 18h.

Vols que t’atengui 
quan estigui  
al teu barri?
Truca al Telèfon 
d’Atenció Ciutadana 
010* i demana cita  

www.mataro.cat/alcalde 

*Des de fora de Mataró:  
807 11 70 10. Preu segons 
operador. De 8 a 19 h, de dl. a dv., 
excepte festius. Agost: de 8 a 15 h

 

Rocafonda / L’EspERança-ciutat JaRdí /  
can QuiRzE / La foRnEnca  Del 18 al 23 d’abril

ciRERa / La LLàntia / Via EuRopa /  
can ViLaRdELL / LEs suREREs / sta. M. ciRERa  Del 8 al 14 de maig

cEntRE / L’EixaMpLE / L’HaVana  Del 12 al 18 de juny

Vista aLEgRE / caMí dE La sERRa /  
VaLLVERic / La coRnisa / can MaRQuès  Del 10 al 16 de juliol

pERaMàs / LEs EsMandiEs  Del 12 al 17 de setembre

pLa d´En BoEt  Del 9 al 15 d’octubre

EL paLau-LEs santEs-EscoRxadoR /  
VEïnat dE LEs cinc sÉniEs  Del 6 al 12 de novembre

Una setmana al mes l’alcalde es trasllada a un barri  
per viure la seva quotidianitat, per escoltar les entitats  
i els veïns i veïnes, i saber què pensen i què esperen  
de l’Ajuntament i dels governants.
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L’Alcalde 
de Mataró
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