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08620 Sant Vicenç dels Horts

	 	 Notes
    La vesta i la caputxa la podreu passar a  
    recollir els dies 11 i 13 d’abril de 8 a 9 del  
    vespre a la mateixa església de Sant Vicenç  
    Màrtir.

    Tots els penitents que prenen part de la  
    processó ho faran segons està previst, amb  
    la corresponent vesta i caputxa.

  setmanasantasvh@gmail.com

  www.setmanasanta.cat

  @setmanasantasvh

  @setmanasantasvh

  @SetmanaSantaSantVicençDelsHorts

  @Setmana Santa SVH Sant Vicenç dels Horts

El Cos de Portants del Sant Crist, organitzador dels actes de la 
Setmana Santa de 2022, agraeix a l’Ajuntament, a les empreses, 
comerços i a tota la població de Sant Vicenç dels Horts la seva 
ajuda per tirar endavant, any rere any, una tradició amb més de 
quatre segles d’història.

La Setmana Santa compta amb la col·laboració de:



Dimarts sants, 12 d’abril
21 h Desfilada d’armats del Cos de Portants
 pels principals carrers de la vila
 Itinerari: c. del Riu, c. de Barcelona, c. d’Àngel Guimerá, c. de Mn. Jacint Verdaguer, pl. de la Vila, c.  
 Mn. Josep Duran, c. de Nadal i arribada a l’Església de Sant Vicenç Màrtir
22 h Auto Sacramental
 a l’Església de Sant Vicenç Màrtir
 Aforament limitat a 250 localitats
 Venda anticipada d’entrades diumenge de Rams, 10 d’abril d’11.30 a 13.30 h
 Lloc: Església Parroquial  Preu: 10€

Divendres sant, 15 d’abril
8 h  Via Crucis
 sortida de l’Església de Sant Vicenç Màrtir
 Itinerari: c. de Nadal, c. de Barcelona, c. de Rafael Casanova, pl. de la Vila, c. de Rafael Casanova,  
 c. de la Pobla, c. Nou, pl. de Catalunya i arribada a l’Església de Sant Vicenç Màrtir

16.30 h Desfilada d’armats del Cos de Portants
 pels principals carrers de la vila
 Itinerari: c. del Riu, c. de Sant Josep, c. de Miguel Hernández, c. de Rafael Casanova, pl. de la Vila 
  (aturada, exhibició i arenga del Centurió), c. de Rafael Casanova, c. d’Àngel Guimerà, c. de Mn.  
 Jacint Verdaguer, c. de Sant Miquel, c. de Ribot i c. de Rafael Casanova i arribada a la Societat  
 Cultural La Vicentina

17.30 h Auto Sacramental
 a l’Església de Sant Vicenç Màrtir
 Aforament limitat a 250 localitats
 Venda anticipada d’entrades diumenge de Rams, 10 d’abril d’11.30 a 13.30 h
 Lloc: Església Parroquial  Preu: 10€

19 h  Auto Sacramental (segona representació)
 a l’Església de Sant Vicenç Màrtir
19.30 h  Concert de bandes
 a la Plaça de la Vila
21 h  Processó de la Penitència
 sortida de l’Església de Sant Vicenç Màrtir
 Itinerari: pl. de Catalunya, c. de Barcelona, c. del Dr. Robert, c. de Mn. Jacint Verdaguer, pl. de la  
 Vila, c. de Rafael Casanova, c. de la Pobla, c. Nou i pl. de Catalunya i arribada a l’Església de Sant  
 Vicenç Màrtir

Estem contents perquè, després de dos anys d’interrupció forçosa del nostre  l’Auto sacramental per motius prou 
coneguts, tornem novament a fer el que en el pròleg de la nostra representació se’ns diu:  

“Sant Vicenç dels Horts, en els últims dies de Quaresma i quan ja s’albira la resplendor de la Pasqua, any rere 
any i segle rere segle, es reuneix per viure d’una manera tangible la Vida, Mort i resurrecció de nostre Senyor 
Jesucrist. Avui podrem reviure, de forma resumida, alguna d’aquelles escenes que Jesús de Natzaret visqué aquí, 
a la terra, entre nosaltres. L’oreig de Quaresma amb perfums de penitència, amanyaga la nostra ànima amb la visió 
sagrada de la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist després de vint-i-un segles de Redempció”.

Són molts arreu del món els qui es mouen entorn d’aquest esdeveniment de la Pasqua. Amb diverses mirades i 
diverses expressions d’aquest únic esdeveniment. Sant Vicenç del Horts us mostra totes aquestes expressions, 
des de les celebracions litúrgiques, fins els actes de pietat, fins les representacions populars. Tot amb la finalitat 
que, qui vulgui pregar, ho pugui fer; qui vulgui admirar el drama humà, qui vulgui reflexionar, qui vulgui deixar-
se impactar i emocionar-se davant la desfilada dels diversos protagonistes de la Passió ho pugui fer sense 
complexos. Hi trobareu una barreja de fe, de religiositat popular, de poesia i tendresa... En podreu valorar  la 
vessant artística, o el valor històric i tradicional de les manifestacions de la nostra Setmana Santa... Són les 
diverses mirades d’un fet únic i excepcional que ha marcat profundament la història dels pobles i continua essent 
un referent que marca la vida de moltes persones.   

 Aquest any us invito a fixar-vos en alguns d’aquells que acompanyaren el Mestre i que potser retraten 
les diverses reaccions i vivències davant el drama de la Passió. Em refereixo a Maria Magdalena, Pere i Judes. 
Senzillament em fixaré en el paper que fan en l’Auto Sacramental i que queda subratllat en les reflexions del Cor 
que, com en les tragèdies clàssiques gregues, són com l’eco dels sentiments del poble. 

 En la representació, Maria Magdalena -i la Samaritana-, són el prototipus de dones marcades pel pecat, 
blasmades pels qui es consideren purs. En canvi són les que troben més acolliment i comprensió per part de Jesús. 
Així ho diu el Cor:

  oh, Magdalena! oh, Magdalena,  Jesús et brinda la font d’amor.  
  oh, Magdalena!  oh, Magdalena, beu d’aquesta aigua, dona mundana.  Beu d’aquesta aigua.  Si te’n sadolles,  

  oh Magdalena, quedaràs pura d’ ànima i cor.  

 Pel que fa a Simó Pere, el Cor en subratlla  el seu plor, el seu penediment. L’Església s’edifica no sobre la pedra 
de l’orgull i la supèrbia, sinó sobre la pedra de la humilitat del qui plora el seu pecat. 

  Plora, Simó Pere.  Plora, Simó Pere. Plora, plora, Simó Pere, que del teu penediment neixi la  
  primera pedra...  

 Judes: personatge angoixat, no tant lluny de nosaltres, els humans: vol i dol. Traeix, però els remordiments 
se’l mengen. Es penedeix i plora com Pere, però acaba desesperat. El seu pecat l’aclapara i no li deixa veure la 
misericòrdia de Déu. Impressionant la crida desesperada del Cor, barreja d’acusació pel què ha fet però també un 
crit fins a l’últim moment d’aturar  la seva desesperada decisió:

  Judes, Judes, Judes, Judes malaurat on vas? Mira que el Mestre agonitza ... que t’espera ... torna enrere.   
  Et condemnaràs. Judes, Judes ... Judes! 

 Finalment, el Cor també es converteix en pregària del poble: Mira el Crist i plora amb Ell pujant al Calvari, i 
s’alegra amb Ell amb l’Al·leluia de la resurrecció. 

Molt Bona Pasqua!

Mn. Antoni Roca i Roig,
Rector de Sant Vicenç màrtir  i Arxipreste de Sant Vicenç dels Horts.

Elenc
 Jesús Marc Pereira  Simó  Lluís Cusí
 Maria  Andrea Sánchez  Pilat  Esteve Manau
 Magdalena  Laura Rosillo  Annàs  Jordi Frauca
 Samaritana  Alba Gil  Caifas  Martí Sancho 
 Judes  Albert López Josep D’Arimatea  Gerard Siñol
 Pere  Romà Ferruz  Mossa  M. Àngels Garcia 
 Joan  Gerard Siñol  Centurió  Miquel Bretones
 Soldats Armats i Vestals del Cos de 
  Portants del Sant Crist

Cor
Sopranos Núria Martínez i Raquel Garcia
Contralts Cristina Bonilla i Sara Madrid
Tenors Oriol Ubach i Conrad Miquel
Baixos Lluís Arratia i Damià Torres

Músics:
Violí Elias Orri
Viola Nil Siñol
Clarinet Clara Orri
Violoncel Aina Vallès

Equip creatiu:
Basat en el text de fra Anton de Sant Jeroni (S. XVIII)
Maquillatge Cristian Perruquers
Vestuari i atrezzo Saray Sánchez, Montse Aguilar i Andrea Sánchez
Regidor Montse López                       
Equip tècnic Larrys
Direcció tècnica Ricard Font
Arranjaments i direcció musical Cristina Bonilla i Elias Orri
Dramatúrgia i direcció artística Ermenegild Siñol

Programa	d’actesPòrtic auto	sacrameNtal

Escenes i Salms
 0. Pròleg
  Salms: Himne dels Portants Música d’Antoni Casasampere i Lletra de Narcís Lunes

 1. El Sanedrí

 2. Jesús perdona una pecadora
  Salms: Camins de llum / Magdalena Música d’Antoni Casasampere i Lletra de Narcís Lunes

 3. Sant sopar
  Salms: Sant Sopar / Consagració Música d’Antoni Casasampere i Lletra de Narcís Lunes
  Salms: Cant de l’apostolat  Música i Lletra d’origen popular

 4. Comiat
  Salm: Comiat   Música d’Antoni Casasampere i Lletra de Joan Marcè

 5. Complot contra Jesús 

 6. L’hort de Getsemaní 
  Salms: L’hort de Getsemaní Música d’Antoni Casasampere i Lletra de Narcís Lunes

 7. Negacions de Pere
  Salms: Negasions de Pere  Música d’Antoni Casasampere i Lletra de Narcís Lunes

 8. Penediment i mort de Judes
  Salms: Desesperació de Judes Música d’Antoni Casasampere i Lletra de Narcís Lunes

 9. Jesús condemnat a mort
   
 10. Crucifixió
  Salms: Anyell de Déu  Música d’Antoni Casasampere i Lletra de Narcís Lunes

 11. Penediment de Pilat

 12. El davallament
  Salms: La Pietat  Música d’Antoni Casasampere i Lletra de Fra Anton

 13. El sepulcre buit
  Salms: La Penitència  Música de Guillem Pujol i Lletra de Fra Anton

 14. Resurrecció
  Salms: Al·leluia  Música d’Antoni Casasampere i Lletra de Narcís Lunes
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