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Benvolgudes i benvolguts confrares, 

A poques setmanes de la Setmana Santa i Pasqua, hem 
experimentat el goig d’una trobada al Santuari de Lluc 
un grup nombrós de confrares de Palma i dels pobles 
de la Part Forana. Hem celebrat junts l’Eucaristia del 
primer diumenge de Quaresma, hem reflexionat so-
bre a «la identitat del confrare, avui», hem compartit 
taula i, a l’horabaixa, hem pregat amb les estacions del 
Via-Crucis que ens han ajudat a contemplar des de la 
Creu de Jesús la realitat humana que vivim i espai on 
hem de donar testimoni de la nostra fe, cadascú des de 
la identitat que ens dóna el fet de ser confrare i partici-
par en una de les confraries escampades per la nostra 
terra, com a bona llavor de l’Evangeli.  

Ens hem demanat una vegada més que significa «ser 
confrare», justament avui, quan vivim en una societat 
que en molts indrets és indiferent al fet religiós i ja no 
cerca Déu ni segueix Jesús. És enmig d’aquesta realitat 
que els cristians hi tenim una missió que és «comuni-
car l’Evangeli» amb la paraula i amb el testimoni cre-
ient de la nostra vida. Per això, hem convingut en dir 
que una confraria és «un conjunt de germans i germa-
nes que, volent viure l’Evangeli amb la certesa de ser 
part viva de l’Església, es proposen posar en pràctica 
el manament de l’amor, que impulsa a obrir el cor als 
demés, de manera especial als qui es troben amb mes 
dificultat» (Benet XVI). Meditem-ho paraula per paraula 
i pensem si la nostra manera de ser i d’actuar s’ajusta 
a aquest esperit que vol fer de cada confraria i de to-
tes en general un testimoni viu de presència cristiana 
enmig del nostre poble, fent realitat el manament de 
l’amor que ens ha deixat Jesús «estimau-vos els uns 
als altres, tal com jo us he estimat» (Jn 15,12). Per això, 
enguany, el dijous sant i a la celebració del Sant Sopar 
a la Catedral, rentaré els peus a dotze confrares repre-
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sentants de totes les confraries de Mallorca, repetint 
així el mateix gest de servei que fa Jesús amb els seus 
col·laboradors, abans de instituir l’Eucaristia, sagra-
ment de l’amor.

Estimar com Jesús estima ens condueix a conèixer i a 
aprofundir l’Evangeli i tractar de viure com ell va viure, 
com tractava les persones, com pregava, com atenia 
especialment els més pobres, com valorava els petits 
gestos i detalls amables de les persones i sempre do-
nava prioritat a atendre als més necessitats, que solien 
ser els qui eren rebutjats per mil motius inventats per 
fer-los mal. Jesús sempre va estar al seu costat per 
a defensar-los i integrar-los a la societat i, com diu el 
papa Francesc, «essent misericordiosos amb ells». Per 
això no va ser acceptat, tot i que proclamava la miseri-
còrdia de Déu i el perdó sense límit. Els confrares hem 
de seguir aquest model, ja que una de les nostres mis-
sions és ensenyar aquest Jesús a la gent, al poble que 
veu passar les processons, que admira les imatges i 
ho demostra amb el seu silenci respectuós. En aquests 
moments, la processó, lluny de ser un desfile, és una 
peregrinació acompanyant el Senyor i, amb ell, tots els 
qui sofreixen com ell, i l’ambient de silenci que es crea, 
és una pregària que hem de contagiar i compartir. 

Per tant, el centre de tot és Jesús que predica, que 
cura, que és perseguit, que mor a la creu i ressusci-
ta. És la nostra fe la que ens permet reconèixer a Je-
sucrist, fent d’ell el centre de tot el nostre moviment 
religiós i popular. Aquest Jesucrist és la raó de fons, 
el «per què» d’unes activitats culturals i religioses, el 
«per què» d’unes celebracions de la fe i d’unes proces-
sons enmig del carrer i, al mateix temps, el «per què» 
d’un compromís social en benefici dels més necessi-
tats. Amb tot el meu afecte, us desig que ho visquem!
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Arriba la Setmana Santa, uns dies carregats de significat per al cristianis-
me arreu del món. A Palma, les confraries s’uneixen en el seu compromís 
de representar el seu profund sentiment religiós. Aquest es fa visible a les 
processons que recorren els carrers de la nostra ciutat, molt especialment 
la del Dijous Sant, amb el Crist de la Sang com a gran protagonista. 

Sota les seves vestes i caperutxes, en un ambient de gran solemnitat, guar-
den un sentiment que contribueix a mantenir i transmetre les arrels cristia-
nes de la nostra societat. Són aquests uns dies de reflexió, recolliment i so-
lidaritat, valors que podem compartir i posar en pràctica al llarg de tot l’any. 

La sortida de les imatges dels temples amb motiu de les processons ens per-
met admirar també el gran valor artístic del nostre ric patrimoni religiós. 

La Setmana Santa té, a més, una alta importantíssima vessant cultural, amb 
unes tradicions i una ampla gastronomia pròpia, transmesa de generació 
en generació com a part de la nostra identitat i que crea moments compar-
tits que es recorden sempre. 

Vull desitjar a totes les confraries i a totes les persones que fan feina per a 
fer-la possible any rere any una magnífica Setmana Santa. 

ANTONI NOGUERA ORTEGA 
B a t l e  d e  P a l m a
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“Déu meu perquè m’heu abandonat”

Misterioses i solemnes paraules les de Jesús a la creu. 
Paraules que en el silenci del Divendres Sant , ens fan 
pensar com el Fill de Déu es pot sentir abandonat de 
tots, fins i tot del Pare.

Divendres Sant, tot es silenci al cim del Gòlgota. Jesús 
sol a la creu, només acompanyat per dos condemnats 
pels seus delictes humans. Els deixebles no hi són, la por 
els ha fet abandonar al Mestre i el Mestre dins el sepul-
cral silenci , que envolta aquell lloc, exclama “Elhoim 
Elhoim lamà sabactaní”  (Mat. 27, 46)… El silenci de 
tots fa que les paraules de Jesús arribin molt lluny.

Però el Pare no ha abandonat el Fill crucificat. Impossi-
ble. El Pare, fidel a les paraules pronunciades en boca del 
profeta, no abandona ningú… “encara que la mare pugui 
abandonar el fill, jo no ho faré” (Is.49,15). El Pare sempre 
fidel a la promesa no abandona cap dels seus fills. Els 
amics, els incondicionals, els que juren eterna fidelitat 
poden fugir deixant sol a l’Amic estimat… l’interès propi 
es molt més fort que el desig de voler lluitar per anunci-
ar la Bona Nova, l’Evangeli de la justícia i la pau.

I la Mare tampoc deixa sol al Fill , acompanyada pel dei-
xeble estimat, està al peu de la creu contemplant Aquell 
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C o n s i l i a r i  d e  l ’ A s s o c i a c i ó  

d e  C o n f r a r i e s  d e  S e t m a n a  S a n t a  d e  P a l m a

que mor per donar vida a tota la humanitat… i el qui es 
capaç de ser deixeble, com aquell deixeble tan estimat, 
tampoc abandonarà al Senyor, ni el vendrà per plata que 
se corromp ni per un prestigi i poder que mai son ex-
pressió de l’Evangeli que hem rebut i que hem de viure 
i predicar.

I el deixeble, el vertader deixeble , tampoc mai se sentirà 
abandonat: “ Dona aquí tens el teu fill, aquí tens ta mare. 
I des d’aquell dia el deixeble la va rebre a ca seva “ (Jo. 
19, 25-27).

Som confrares i deixebles? Pregunta important. Acom-
panyem al Senyor cada dia de la nostra vida o, quan 
s’acaba la processó del Divendres Sant, l’abandonem?. 
Som valents deixebles que, com aquell tan estimat, al 
peu de la creu restem?.

Només en el silenci podrem saber si realment vivim 
amb fe i esperança la nostra vocació de confrares. Per-
què només en el silenci del sepulcre, no destorbat per 
renous que reivindiquen lluïment, prestigi i lluites ina-
cabables per poder destacar, només en aquest silenci, 
escoltarem el gran anunci de la divinitat : CRIST HA 
RESSUSCITAT!!!

BONA PASQUA GERMANES I GERMANS!
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MIQUEL LLABATA SANCHO 
P r e s i d e n t  d e  l ’ A s s o c i a c i ó  d e  C o n f r a r i e s

Estimats confrares y confraresses:

Tornem estar a ses portes de poder gaudir d ‘una nova Setmana Santa.
No fa molts de dies, passejant per Palma vaig veure per diversos forns i
pastisseries, bosses de confits de tota classe, grossos, petits de diferentscolors, confits típics 
de pasqua, amb bassó de ametlla, caperutxes en forma de caramels y amb diversos preus, evi-
dentment també ses panades, crespells etc.. malgrat , sa puguin menjar tot l ‘any, hem refereix 
a ses panades de Pasqua.
Això hem va fer pensar , quant era molt mes jove, que era senyal que se acostaven ses proces-
sons de Setmana Santa, i me creava una certa il·lusió i anava a comprar un quilo o dos de con-
fits pels mes menuts, i com no per ses nines i jovenetes. Preparava es meu vestit de caperutxa 
, planxava i el deixava penjat y preparat per anar a sa processo.
El temps ha passat, i ara quant arriba Setmana Santa, hem demano, queserà, una setmana 
mes, a von es tornen a repetir, tot lo del any passat o convindria pensar, reflexionar, meditar lo 
que representa i tot lo que es representa durant aquesta Setmana Gran pels tots els qui creiem, 
tenim fe, y esperança , i sobre tot creiem amb la Resurrecció de Jesús, que es baix el meu 
punt de vista sa clau de tot el que se celebra durant aquests dies de Pasqua.
Pues be, crec profundament, que hauríem de fer un acte purament de reconversió, deixar 
de una vegada ses rancúnies, els enfrontaments, que no condueixen a cap banda, davallar 
dels pedestals, i tocar amb els peus a terra, tornar a ser senzills, humils, aprendre a perdonar, 
a no criticar tant a el pròxim, ajudar-nos uns als altres, a sabre escoltar, intentar entendre  i 
comprendre e intentar cercar solucions enfront a fets complicats, y mai cercar enfrontaments. 
Entendre d úna vegada que som confraries de Setmana Santa, germanes, com tantes de vega-
des que quant rebem una carta sempre el final posa, una abraçada amb Crist.
Crec que com deia abans, tot lo que us acabo de dir seria necessari que reflexionéssim un 
poquet, i que també com he dit, féssim un bon acta de RECONVERSIO, per a poder celebrar 
y gaudir d úna autentica Setmana Santa, que podem procesionar amb fe y esperança amb la
RESURRECIO del Senyor.
Molt bona Pasqua, y molts d ánys a tots

L’ASSOCIACIÓ DE CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE PALMA
us desitja

Bones Festes de Pasqua
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DIVENDRES DE DOLORS
12 d’abril a les 19,30

E l Divendres de Dolors o Divendres 
de Passió, és el divendres anterior al 
Diumenge de Rams, comprès dins de 

l’última setmana de la Quaresma, coneguda 
per l’Església com a Setmana de Passió. En 
algunes regions és considerat com l’inici de la 
Setmana Santa. Els catòlics manifesten el seu 
fervor religiós en la celebració dels Dolors de 
la Verge Maria, incloent-hi per exemple en la 
litúrgia de la Missa la seqüència del Stabat Mater. 
Aquesta antiga celebració mariana va tenir molt 
arrelament en tota Europa i Amèrica, i encara 
avui moltes de les devocions de la Santíssima 
Verge del temps de Setmana Santa, tenen el 
seu dia festiu o principal durant el Divendres de 
Dolors, que commemora els sofriments de la 
Mare de Crist durant la Setmana Santa.

PROCESSÓ DELS ESTENDARDS 
ITINERARI
Convent dels Caputxins, Pl. de l’Olivar, Sant Miquel, 
Pl. Major, Pl. Marquès del Palmer, Colom, Pl. de Cort, 
Cadena, Pl. Sta. Eulàlia, Carrer del Convent de Sant 
Francesc, Pl. de Sant Francesc i entrada a la Basílica 
de Sant Francesc.

Solemne Pregó de Setmana Santa a càrrec del 
P. Antoni Canyelles Borràs C.O. Vicari per  la vida 
consagrada y la Pietat Popular

Cor del Il·lm. Col·legi de Advocats  de les Illes Balears, 
dirigit per la lletrada D. Pilar Rosselló i acompanyat 
per l’organista  D.Rafael Riera (titular de la Basílica 
del Santuari de Lluc y organista habitual del cor)
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DIUMENGE DE RAMS 
14 d’abril

E n aquest dia l’Església celebra l’entrada de Crist a Jerusalem 
per realitzar el seu misteri pasqual. Els quatre evangelistes 
relaten aquest esdeveniment i subratllen la seva importància. 

Jesús és presentat com el Rei-Messies que entra i pren possessió de 
la seva ciutat. Però no entra com un rei guerrer que avança amb el 
seu gran exèrcit, sinó com un Messies humil complint així la profecia 
de Zacaries (9,9): “Alegra’t, ciutat de Sió, crida de goig, Jerusalem. Mira 
el teu rei que ve cap a tu, just i victoriós; arriba humilment, muntat en 
un ase, en un pollí, un fill de somera”. La processó ens transmet una 
anticipació del Diumenge de Pasqua. L’alegria i el triomf de pasqua 
trenca així la litúrgia més aviat ombrívola d’aquest dia. Les palmes 
que es beneeixen i es porten en processó, són emblema de victòria. 
En la processó d’avui l’Església, a més de commemorar un fet passat i 
celebrar una realitat present, anticipa també el seu compliment final. 
L’Església espera la completa realització del misteri al final dels temps.

Sortida de l’Església de 
Sant Jaume a les 18 h. 

ITINERARI
C/. de St. Jaume, Pl. de 
Joan Carles I, Passeig d’es 
Born, St. Feliu, St. Gaietà, 
Ca’n Asprer, Jaume III, 
Baró St. Maria del Sepulcre, 
Berenguer de St. Joan, 
Bonaire, Concepció i Entrada 
al Convent de la Concepció.
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DILLUNS SANT
15 d’abril

PROCESSÓ DEL SANT 
CRIST DELS BOTERS
Sortida de l’Església de Sant 
Joan de Malta a les 21 h.
ITINERARI: 
Sortida Església de Sant Joan de Malta,
C/Llotja de Mar, Pça Drassana, C/Sant
Pere, C/Sant Llorenç, C/ Costa de Santa
Creu, C/Sant Feliu, C/ Montenegro, 
C/ Sant Joan i entrada a l’Església.

PROCESSÓ DEL SANT CRIST 
DE L’AGONIA I DE NOSTRA 
SENYORA DE L’ESPERANÇA I 
LA PAU.
Sortida a les 20,15 h. del Convent de 
Santa Clara.

ITINERARI:
Convent de Santa Clara,, C/ de Santa Clara, C/
Puresa, C,Morey i bifurcació en dos itineraris.

A: Carrer Fortuny, C/Call, C,Montisión, Església 
de Montisión.
B: Pça de Santa Eulalia, C/Cadena, C/Colom, 
Pça. d’en Coll, C/Corderia, Travessa d’en 
Ballester, C/Socors , Pça. Del Pes de la Palla, 
C/Pelleteria, Església de Montisión
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DIMARTS SANT
16 d’1bril 

PROCESSÓ DE LA  
VERGE DOLOROSA
Sortida de l’Església de Sant Nicolau a les 21 h.
ITINERARI:
Sortida de l’Església de Sant Nicolau, Pça Frederic 
Chopin, Tous i Maroto, Constitució, Passeig del Born, Pça 
Joan Carles I, Unió, Pça del Mercat, Pça Weyler, Riera, 
La Rambla,Costa de la Sang, Pza del Hospital i entrada a 
l’Església de l’Anunciació.

DIMECRES SANT
17 D’abril

PROCESSÓ DEL 
SANT CRIST DE SANTA CREU
Sortida de l’Església de Santa Creu a 
les 20,30 h.
ITINERARI:
Forn de l’olivera, Barques de Bou, Pólvora, Pl. 
Porta Sta. Catalina C/ de Sta. Creu, St. Feliu, 
Montenegro, St. Joan, Llotja Del Mar, Pl. de la 
Drassana, St. Pere, St. Llorenç, Costa de Sta. 
Creu, Forn de l’olivera, i entrada a l’Església de 
Santa Creu.

PROCESSÓ 
DEL CAMÍ DE GETSEMANÍ
Sortida a les 21h de l’Església de 
Nostra senyora de la Soletad.
ITINERARI:
Església de Nostra Senyora de la Soledat, 
carrer Cabrera, Rector Petro, Manacor (es 
creua), carrer Antoni Rosselló i Nadal, Sureda, 
Reis Catòlics, Pça. Miquel Dols, Carrer Adrià 
Ferran...Església de Sant Josep Obrer.
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DIJOUS SANT
18 d’abril

A vui celebrem l’alegria de saber que la mort del Senyor, que no va 
acabar en el fracàs sinó en l’èxit, va tenir un per què i per a què: 
va ser un “lliurement”, un “donar-se”, va anar “per alguna cosa” o, 

millor dit, “per algú” i gens menys que per “nosaltres i per la nostra salvació” 
(Credo). “Ningú em lleva la vida, havia dit Jesús, sinó que Jo la lliur lliurement. 
Jo tinc poder per lliurar-la.” (Jn 10,16), i avui ens diu que va ser per a “remissió 
dels pecats” (Mt 26,28). “El Pare ens va lliurar al seu Fill perquè tinguem vida 
eterna” (Jn 3, 16) i que el Fill es va lliurar voluntàriament a nosaltres.

INSTITUCIÓ DE L’EUCARISTIA
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A Palma de Mallorca, les processons de Setmana Santa tenen 
una llarga tradició. Existeix documentació que confirma 
que la processó del Dijous Sant ja es celebrava l’any 1554 

i ja acompanyava al Sant Crist de la Sang la seva pròpia confraria. 
Mitjançant, un Reial Decret lliurat pel Rei Alfons V el 29 de maig de 
1456, així com, l’autorització del Papa Calixte III, del 3 de juny de 1458, 
es constitueix l’Hospital General, lloc on es venerarà la imatge de 
la Sang, base i motiu de la nostra Setmana Santa. El 8 de novembre 
de 1458, el Papa Pius II, autoritzà la institució de la Confraria de la 
Preciosíssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist. Antigament, tota la 
confraria era dirigida per una Prohomonia, integrada pels càrrecs de 
Majordoms Sobreposats), Tresorer (Clavari), Secretari (Canceller) i 
Vocals (Prohoms), els quals foren anomenats “les Esponges de la Sang”. 
La imatge de la Sang, presideix des de l’any 1564 la processó del Dijous 
Sant, processó que fou inicialment promoguda per la Confraria de la 
Sang, destinada a recollir almoines en benefici de l’Hospital General.

LA PROCESSÓ
DEL SANT CRIST DE LA SANG

Sortida de l’Església de  
l’Anunciació a les 19 h

ITINERARI: 
Pl. de l’Hospital, Costa de 
la Sang, Oms, Sant Miquel, 
Pl. Major, Pl. Marqués del 
Palmer, Colom, Pl. de Cort, 
Palau Reial, Pl. de la Seu i 
entrada a la Seu.

PARTICIPEN TOTES LES 
CONFRARIES
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DIVENDRES SANT
19 d’abril

CRIST MOR A LA CREU

A mb la Passió de Jesús 
segons l’Evangeli de S. Joan, 
contemplam el misteri del 

Crucificat amb el cor del deixeble 
Estimat, de la Mare, del soldat que li va 
traspassar el costat. Mirau l’arbre de 
la Creu, on va estar clavada la salvació 
del món; veniu a adorar-ho! Encara que, 
avui, no hi ha pròpiament Eucaristia, 
però si combregant del Pa consagrat 
en la celebració d’ahir, Dijous Sant; 
expressam la nostra participació en 
la mort salvadora de Crist, rebent el 
seu “Cos lliurat per nosaltres”. També, 
s’acostuma resar el Viacrucis i meditar 
en les Set Paraules de Jesús en la Creu.

PROCESSÓ DEL  
SANT ENTERRAMENT
Sortida de la Basílica de Sant Francesc a les 19 h.

ITINERARI: 
Pl. de Sant Francesc, C/. del Convent de Sant Francesc, 
Pl. Santa Eulàlia, Cadena, Pl. de Cort, Colom, Bosseria, 
Galera, Corderia, Quartera, Esparteria, Mercadal, 
Travessia d’En Ballester, Socors i entrada a l’Església de 
Ntra. Sra. del Socors.
Acabada la processó, seguidament, a l’Església de Ntra. 
Sra. del Socors tindrà lloc la Solemne Cerimònia del Sant 
Enterrament.
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D urant el Dissabte Sant, entre la 
mort de Jesús el divendres i la 
seva Resurrecció el diumenge, 

els cristians pretenem tenir els mateixos 
sentiments i les mateixes actituds dels 
seus deixebles i de la seva mare Maria. 
En conseqüència l’Església s’acosta amb 
els ulls de la fe al sepulcre del Senyor, 
meditant en la seva passió i la seva 
mort; més concretament pensant en el 
significat transcendental de la seva mort: 
l’obra de la redempció. El Dissabte Sant 
és un dia que té unes característiques 
peculiars: Avui l’Església s’absté de 
celebrar l’Eucaristia, i la sagrada 
comunió només es dóna com viàtic; no 
es concedeix administrar cap sagrament, 
a excepció de la unció dels malalts i del 
sagrament de la confessió; callen les 
campanes i els instruments musicals; la 
creu sense el Crist segueix entronitzada 
des del dia anterior; l’altar estarà 
despullat; el sagrari quedarà obert i buit; 
i les llums de l’església apagades. Tot el 
que es faci en aquest dia ha de ser sobri. 
És l’únic dia de l’any en què l’Església fa 
silenci i en silenci espera celebrar, d’una 
manera més conscient, la Resurrecció 
del Senyor.  A la nit del Dissabte Sant es 
fusiona, litúrgicament parlant, amb el 
Diumenge de Resurrecció mitjançant 
la solemne Vigília Pasqual; celebració 
solemníssima del triomf de Déu i de la 
vida sobre el pecat i la mort, tal com 
ho va anunciar Jesús als seus apòstols 
abans d’entrar a Jerusalem.

DISSABTE SANT
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A quest és el dia en què va actuar el Senyor, la 
solemnitat de les solemnitats i la nostra Pasqua: la 
Resurrecció del nostre Salvador Jesucrist segons 

la carn (elogi. del Martirologi Romà). La resurrecció de Crist 
és el centre de la vida cristiana, és el fonament i clau de la 
nostra fe. És un fet singular en la història i, al mateix temps un 
misteri de fe. No és un fet aïllat, desconnectat de la vida dels 
cristians. Incideix com a causa en la vida dels cristians i és 
alegria per als batejats, morts i ressuscitats amb Crist. Amb la 
solemnitat d’avui, l’Any litúrgic arriba a la seva plenitud.

La salvació acceptada per la fe és una de les causes més 
profundes de l’alegria humana. La Pasqua inaugura un temps 
de goig. Jesucrist ha ressuscitat com a primícia de la vida 
que ens espera a tots. Una nova Aliança eterna s’ha segellat. 
Esperem un home renovat, un cel nou i una terra nova 
en els quals habiti la justícia. Jesús, el Senyor, és ja el Cap 
d’aquesta nova creació. El triomf pasqual, va molt més enllà 
d’un sepulcre buit, d’uns llenços i d’un sudari. Significa que 
ara ja la nostra pròpia vida adquireix un nou sentit. Durant el 
temps pasqual comprendrem que, pel Baptisme, hem quedat 
units a Crist. Així mateix, la novetat d’aquest esdeveniment 
ha de reflectir-se en les nostres obres, fugint del «llevat de 
corrupció i de maldat», de la qual ens parla Sant Pau en la 
carta als Corintis (Cf. 1Co 5, 8).

DIUMENGE DE PASQUA

CRIST HA RESSUSCITAT
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 Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Ntra. Sra. de la Paz

 Església Castrense de Santa Margalida

Fundada al 2008. Passos: Ntro. Padre Jesús de la Humildad que representa a Jesús davant Caifàs 
dins la Primera Estació del Via Crucis (Mt 26, 63-66) i el de Ntra. Sra. de la Paz, ambdues obres de 
David Valenciano. Està acompanyada per l’Agrupació Musical Nuestro Padre Jesús de la Humildad, 

excepte diumenge de Rams per la Banda Musical de Campos. 

Antigua Cofradía Sacramental de Nuestra Señora de Belén, 

Hermandad Penitencial de la Santa Caridad y San Junípero Serra

Església de Ntra. Sra. Mercè

 Fundada al 2003. Actualment no duen acompanyament musical.
Desfila sense Passos.

Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y María Stma. de la Concepción

Església de Sant Joan d’Àvila (Polígon de Llevant)

Fundada al 2001. Està acompanyada per la seva pròpia agrupació musical del mateix nom. Passos: 
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder que representa a Jesús carregant la Creu ( Jn 19, 16-17) dins la 

Segona Estació del Via Crucis i el de María Santísima de la Concepción, obres de Luís González Rey.

 Santa Mònica

Monestir de la Concepció (Agustines)

Fundada al 1997. Està acompanyada musicalment per la seva pròpia banda de Santa Mònica de cornetes 
i tambors.  Pas: Crist de l’Ampar camí de Getsemaní que representa a Jesús camí a l’Hort de Getsemaní 

(Mt 26, 36), obra d’Antoni Capó i el Crist dels Joves.

Ntra. Sra. del Socorro y Ntro. Padre Jesús de la Pasión

Monestir de la Concepció (Agustines)

Fundada al 1994. Està acompanyada musicalment per l’Agrupació Musical Nuestro Padre Jesús de 
La Pasión. Pas: Ntra. Sra. del Socors (obra anònima del s. XV).

Ntro. Padre Jesús del Buen Perdón y Ntra. Sra. de las Angustias

Església del Sagrat Cor de Jesús

Fundada al 1988. Està acompanyada musicalment per l’Agrupació Musical Dolores Indioteria. 
Passos: Jesús del Buen Perdón que representa la Unció a Betània ( Jn 12, 1-11), obra de Manuel 

Barrado i el de Ntra. Sra. de las Angustias, de Manuel Hernández León.

CONFRARIES DE PALMA SETMANA SANTA 2019
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Ntra Sra. de la Soledat

Església Ntra. Sra. de la Soledat

Fundada al 1957. Està acompanyada per un grup propi de tambors. Pas Ntra. Sra. de la Soledat,
obra de José Antonio Hernández Navarro.

Sagrada Cena y Ntra. Sra. de la Salud

Església Ntra. Sra. del Roser (Son Cladera)

Fundada al 1957. Està acompanyada per la seva pròpia agrupació musical del mateix nom. 
Passos: El Sant Sopar (de la Casa Raventós) que representa el darrer sopar de Jesús amb els seus 

apòstols (Lc 22, 17-20) i el de Ntra. Sra. de la Salud, de Francisco Berlanga.

Ntra. Sra. del Remedio

Església Ntra. Sra. del Remei (El Molinar)

Fundada al 1955. Desfila amb un grup propi de tambors. Pas: L’Oració a l’Hort, obra de Lluís Font, que 
representa a Jesús pregant a l’hort de Getsemaní (Mt 26, 36).

Ntra. Sra. de la Merced

Església Ntra. Sra. de la Mercè

Fundada al 1953. No té acompanyament musical. Desfila sense Pas.

Ntra. Sra. de l’Assumpció

Església Ntra. Sra. de l’Assumpció (Son Espanyolet)

Fundada al 1953. Està acompanyada musicalment per la seva pròpia banda. Pas: El Bes de Judes, 
obra de Luís González Rey, que representa el moment que Judes entrega a Jesús (Mc 14, 42-46).

San Jerónimo

Església de Santa Eulàlia

Fundada al 1952. No té acompanyament musical. Els confrares, desfilen fermats amb cadenes 
portant una creu de fusta amb un fanal lluminós.Pas: El Prendiment (Jn 18, 1-2).

Sant Crist de Santa Creu

Església de Santa Creu

Fundada al 1951. Està acompanyada musicalment per la seva pròpia banda. Passos: El Crist de la 
Santa Creu, obra anònima que processiona el Dimecres Sant, la Mare de Déu dels Dolors (anònima) i 
el de Jesús assotat a la columna de Salvador Torres, que representa la Primera Estació del Via Crucis 

(Jn 19, 1).
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Santo Tomás de Aquino

Convent de Santa Clara 

Fundada al 1945. 
Pas: La Pietat, obra de Francisco Salvà que representa la Tretzena Estació del Via Crucis. Serà 

acompanyada per l’Agrupació Musical Joventut d’Inca.

Santiago

Església de Sant Jaume 

Fundada al 1944. No té acompanyament musical. Passos: L’Entrada Triomfal de Jesús a Jerusalem (Mt 21, 
1-10) de Jaume Mir, el Stm. Crist de les Set Paraules i Maria Stma. de l’Amargura, obres de Fernando de las 

Heras. Enguany celebra el seu 75e Aniversari.

San Miguel Arcángel

Basílica de Sant Miquel

Fundada al 1941. Té acompanyament d’un grup propi de tambors. Passos: El Davallament de la Creu, que 
representa la Tretzena Estació del Via Crucis (Jn 19,38-42).  Jesús davant Ponç Pilat (Jn 18, 28-38).

La Salle

Col·legi la Salle de Son Rapinya

Fundada al 1940. 
Pas: La Mare del Dolor Serè, obra d’Ernest Forteza que representa la Tretzena Estació del Via Crucis.

Los Cartujos

Església de la Resurreció

Els confrares vesteixen túnica blanca i a sobre un escapulari que arriba fins als genolls, la caperutxa de 
forma monacal. Porten un fanal il·luminat per un llum d’oli que és el mateix que portaven els monjos 

cartoixans per assistir al funeral d’algún germà.

Juventud Oratoriana de San Felipe Neri

Església de Sant Felip Neri

Fundada al 1934. Passos: Jesús Coronat d’Espines, de Gabriel Marroig, que dins la 
Primera Estació del Via Crucis representa el moment en què els soldats romans es burlen de Jesús i 

li col·loquen una corona d’espines (Mt 27, 27-29), el Sant Crist Rescatat (Dilluns Sant) i el Sant Crist de 
l’Escolania de Sant Felip Neri.

Real Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno

Església de Montision

Fundada al 1930. Està acompanyada musicalment per l’Agrupació Musical del Camp Redó. Pas: Jesús 
Cautivo, de Faustino Sanz que representa el moment què Ponç Pilat presenta a Jesús al poble dins la 

Primera Estació del Via Crucis (Jn 19, 4-6).
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Ntra. Sra. del Carmen

Església Verge del Carme (P.P. Carmelites)

Fundada al 1930. Està acompanyada musicalment per una banda pròpia. Pas: La Primera Caiguda 
de Jesús, Tallers de Arte Cristiano d’Olot, Girona, que representa la Tercera Estació del Via Crucis.

Joventut Seràfica

Basílica de Sant Francesc 

Fundada al 1930. No té acompanyament musical. Passos: El Sant Enterrament. Obra de Jaume 
Mir que representa la Catorzena Estació del Via Crucis i el Pas de la Creu, que representa una creu 

nua.

Cristo de los Navegantes

Església de Sant Magí

Fundada al 1929. Passos: L’Ecce Homo (anònim del s. XVII) que representa dins la Primera Estació 
del Via Crucis ( Jn 19, 5-6) el moment en què Ponç Pilat presenta a Jesús al poble i la Verge dels 

Dolors (Tallers Arte Cristiano d’Olot, Girona).

Joventut Antoniana

Convent dels Caputxins

Fundada en 1928.Està acompanyada musicalment per l’Agrupació Musical Jovent Inca. 
Pas: La Segona Caiguda, obra de Juan de Ávalos que representa la Setena Estació del Via Crucis

Simón Cirineo

Fundació Patronat Obrer

Fundada al 1928. Està acompanyada per un grup propi de tambors. 
Pas Vivent: Jesús amb la Creu escortat per Legionaris Romans i ajudat pel Cirineu (Mt 27, 32) dins 

la Cinquena Estació del Via Crucis.

Creuada de l’Amor Diví

Església de Sant Joan de Malta

Fundada al 1928. Passos: El Sant Crist dels Boters (anònim s.XV), L’Expoli (Tallers Arte 
Cristiano d’Olot, Girona) que representa la Desena Estació del Via Crucis i la Mare de l’Amor 

Diví, de Joan Roig.

El Silencio

Església de Montision

Fundada al 1927. Pas Crist del Silenci ( anònim) que els seus confrares porten a pes amb unes 
cordes acompanyat pel so d’un tamborí.
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Sto. Cristo de la Agonía

Convent de Santa Clara

Fundada al 1924. Està acompanyada musicalment per una agrupació pròpia de tambors i per 
l’Agrupació Musical la Paz. Passos: L’Elevació de Crist en la Creu, de Llinàs Riera que representa el 
moment dins l’Onzena Estació del Via Crucis en què la Creu amb Jesús ja crucificat és aixecada i el 
del Redemptor Mundi o Crist de l’Agonia, obra de Luís S. Torres Romero que escenifica la Dotzena 

Estació del Via Crucis ( Jn 19, 30).

Ntra. Sra. de L’Esperança de la i Pau

Basílica de Sant Francesc

Fundada al 1924. Està acompanyada musicalment per la seva pròpia agrupació del mateix nom.  
Pas: Nostra Senyora de l’Esperança obre de Josep  Viladomat i Massana.

Santa Faz

Església de Sant Sebastià

Fundada al 1923. Està acompanyada per un grup propi de tambors. Pas: La Verònica, obra de Miquel 
Arcas que representa la Sisena Estació del Via Crucis.

Cinco Llagas

Església de Sant Gaietà

Fundada al 1917. Acompanyada musicalment per la Unió Musical de Marratxí. Passos: La Llançada, 
de Maria Antònia Cerdà que representa el moment en què el costat de Jesús ja mort és travessat per 

la llança del soldat romà ( Jn 19, 32-37) dins la Dotzena Estació del Via Crucis i Jesús l’Abandonat 
(anònim) que recorda una de les Set Paraules pronunciades a la Creu (Mt 27, 46).

Real Cofradía de la Virgen Dolorosa

Església de Sant Nicolau

Fundada al 1910. Està acompanyada per un grup propi de tambors. Pas: La Verge Dolorosa,
obra de Guillem Galmés que roman junt amb la Imatge del Crist de La Sang des de la

nit del Dimarts Sant.

Antiquíssima Confraria de la Creu de Calatrava

Església de Ntra. Sra. del Socors

Fundada al 1902. Està acompanyada musicalment per un grup propi de tambors. És la confraria 
penitencial més antiga de Palma. Passos: El Crist de la Bona Mort (talles anònimes dels s. XVI-XVII) 

que representa dins la Dotzena Estació del Via Crucis el moment en què Jesús mor a la Creu, el 
del Sant Sepulcre (anònim) que representa una urna amb el cos jacent de Jesús dins la Catorzena 

Estació del Via Crucis (imatge amb la qual el Divendres Sant es fa l’acte del Sant Enterrament), Jesús 
Humiliat (anònim) que representa dins la Primera Estació del Via Crucis el moment en què Jesús és 

presentat al poble per Ponç Pilat (Jn 19, 1-5) i el de Nostra Senyora de Gràcia (també anònima).

LA SANG, NOSTRA RAÓ DE SER
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A Palma de Mallorca, les processons de Setmana Santa tenen una llarga tradició. Exis-
teix documentació que confirma que la processó del Dijous Sant ja se celebrava l’any 
1554 i ja acompanyava al Sant Crist de la Sang la seva pròpia confraria.

Mitjançant, un Reial Decret lliurat pel Rei Alfons V el 29 de maig de 1456, així com, l’au-
torització del Papa Calixte III, del 3 de juny de 1458, es constitueix l’Hospital General, 
lloc on es venerarà la imatge de la Sang, base i motiu de la nostra Setmana Santa.

El 8 de novembre de 1458, el Papa Pius II, autoritzà la institució de la Confraria de 
la Preciosíssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist. Antigament, tota la confraria era 
dirigida per una Prohomonia, integrada pels càrrecs de Majordoms (Sobreposats), 
Tresorer (Clavari), Secretari (Canceller) i Vocals (Prohoms), els quals foren anomenats 
“les Esponges de la Sang”.

La imatge de la Sang, presideix des de l’any 1564 la processó del Dijous Sant, processó 
que fou inicialment promoguda per la Confraria de la Sang, destinada a recollir al-
moines en benefici de l’Hospital General.

LA SANG, NOSTRA RAÓ DE SER
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RELACIÓ DE ESTANDARTS DE LES 
CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE PALMA

1,  Cof. Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Ntra. 
Sra. de la Paz 2008

2,  Antigua Cofradía Sacramental de Ntra. Sra. de 
Belén, Hdad. Penitencial de la Sta. Caridad y 
San Junípero Serra.  2003

3,  Cof. Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y 
María Stma. de la Concepción 2001

4,  Confraria de Santa Mónica 1997

5,  Cofradía Ntra. Sra. del Socorro y Ntro. Padre 
Jesús de la Pasión 1994

6,  Cof. Ntro. P. Jesús del Buen Perdón y Ntra. Sra. 
de las Angustias 1988

7,  Confraria  Ntra. Sra. de la Soledat 1957

8,  Hdad. y Cof. de la Sagrada Cena y Ntra. Sra. de 
la Salud 1957

9,  Confraria Ntra. Sra. del Remei 1955

10,  Cofradía Obra Redentora de Ntra. Sra. de la 
Merced 1953

11,  Confraria Ntra. Sra. de l’Assumpció de Son 
Espanyolet 1953

12,  Confraria de Sant Jeroni 1952

13,  Confraria de Penitents del Sant Crist de la 
Santa Creu 1951

14,  Cofradía Santo Tomás de Aquino 1945

15,  Confraria de Penitents de Santiago 1944

16,  Confraria de Penitents de Sant Miquel 
Arcàngel 1941

17,  Confraria de La Salle 1940

18,  Cofradía de Penitentes Cartujos 1938

19,  Confraría Joventut Oratoriana de Sant Felip 

Neri 1934

20,  Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno 

1930

21,  Confraria de Ntra. Sra. del Carmen 1930

22,  Confraria de la Joventud Seràfica 1930

23,  Confraria de Penitents Sant Crist dels  

Navegants 1929

24,  Confraria  de la Juventud Antoniana 1928

25,  Confraria de Simón Cirineo 1928

26,  Confraria de Penitents Creuada de l’Amor 

Diví 1928

27,  Confraria El Silencio de Montisión 1927

28,  Agrupació de Penitents del Santo Crist de l’ 

Agonia 1924

29,  Confraria Ntra. Sra. de l’Esperança i la Pau 

1924

30, Confraria de Penitents de la Santa Faz 1923

31, Confraría de las Cinc Llagues 1917

32, Reial Confraria de la Verge Dolorosa 1910

33,  Antiquíssima Confraria de la Creu de 

Calatrava 1902

Totes les fotografies que vénen  a continuació han estat cedides per: Pedro Ferrer Bascuñana. 
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