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Una Processó del Silenci 
recuperada

Sant Celoni

El Divendres Sant passat va 
ser el dia que Sant Celoni va 
recuperar l’emblemàtica Pro-
cessó del Silenci, que no es 
feia des de feia 35 anys. Per 
això, era molta l’expectació 
entre els veïns de la població, 
que es van aplegar en els 
diferents carrers i places per 
on passava la processó, carac-
teritzada per un silenci total, 
només trencat per la músi-
ca tradicional de Setmana 
Santa que va interpretar la 
colla de grallers i timbalers 
dels Gegants i els Diables de 
Sant Celoni. La recuperació 
d’aquesta processó ha estat 
gràcies a la parròquia de Sant 
Martí, i a part de la societat 
civil, que ha dedicat el seu 
temps lliure a restaurar els 
dos Misteris que faltaven, el 
de Getsemení i el del Ciriney. 
Un grup de voluntaris van 
fer de portants. JO
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Una de les escenes dels Passos Vivents

Els carrers s’omplen amb 
la Passió de Granollers i 
Canovelles
Canovelles

Clara Martínez

En un ambient molt festiu, 
potser poc propi d’un acte 
de Setmana Santa, els veïns 
de Canovelles es van aplegar 
Divendres Sant a fora de la 
parròquia de Fàtima per pre-
senciar una nova edició dels 
Pasos vivientes: La Pasión de 
Granolles y Canovelles.  

Després de les paraules 
del rector de la parròquia, 
mossèn Manuel Amado, va 
començar la representació 
d’un resum de la Passió de 
Jesucrist. La plaça de davant 
l’església estava plena a ves-
sar de gent amb espelmes 
que esperaven impacients 
la funció que va tenir lloc a 
quarts de deu del vespre. 

Una pantalla al mig del 

petit escenari va ser el tret 
de sortida. En aquesta es 
mostraven imatges de Natza-
ret per tal de situar Jesucrist, 
i a continuació una veu en 
off explicava com havia 
transcorregut el conegut 
Sant Sopar, o l’últim sopar.

A continuació, les imatges 
van donar lloc a l’escenifi-
cació de la traïció de Judes, 
de la negació de Pere i de 
la decisió final de Ponç 
Pilat per crucificar Jesús a 
la creu. En totes aquestes 
escenificacions no hi fal-
tava cap detall: el pati de 
les oliveres, el cant del gall 
després de la triple negació 
de Pere, els personatges 
principals de la història de 
Jesucrist, etc. 

Per acabar de completar 
aquestes petites mostres de 

la vida de Jesús, els actors 
de Canovelles van fer una 
processó fins a la plaça de la 

Joventut del poble, acompa-
nyats del nombrós públic, 
per tal de tancar l’acte i 

representar l’escena més 
tràgica de la vida de Jesús: la 
crucificació a la creu.  

Cantades de caramelles 
per Setmana Santa a la 
comarca

la Garriga

Les festes de Setmana Santa 
estan lligades a les cantades 
de caramelles. Diumenge 
passat, a la Garriga, la Soci-
etat Coral l’Aliança i l’Esco-
lania Parroquial van cantar 
caramelles a la plaça de l’Es-
glésia, tal com es pot veure 
a la fotografia. A Bigues i 
Riells també se’n van cantar 
al llarg de diumenge i dilluns 
en diferents punts del 
municipi, mentre que a Sant 
Antoni de Vilamajor se’n van 
sentir diumenge a diversos 
carrers de la mà de l’Agrupa-
ció d’Amics de Sant Antoni. LA
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Exposició 
commemorativa 
del 16è aniversari 
de Rialles Parets
Parets del Vallès

Aquest diumenge s’inaugu-
rarà l’exposició “16 anys de 
Rialles”, que l’entitat Rialles 
Parets organitza amb motiu 
del seu setzè aniversari. La 
inauguració es farà després 
de l’espectacle Alquímia, 
aquest diumenge a la tarda. 
La mostra està formada per 
un conjunt de fotografies de 
les funcions de teatre que 
s’han representat durant 
aquests anys, a més de pla-
fons explicatius de l’evolució 
històrica de l’entitat.


