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Saluda

Francesc Viñes i Albacar,
primer majordom de la Reial
Arxiconfraria Nostra Senyora
de la Cinta
Des d’aquell mes de gener de 1617, ara fa quatre segles, la Reial Arxiconfraria ha mantingut viu l’esperit per promocionar i devocionar la Mare de Déu de la Cinta i ho ha fet amb la transversalitat que li donen els milers i milers de confrares que hi han passat.
L’evolució d’aquella confraria que, en un principi, estava nodrida de representants d’oficis i d’estaments de la ciutat fins a la dels nostres dies destaca sobretot per no haver abandonat mai l’acompanyament i la veneració del sagrat cíngol a través d’una devoció popular que ha anat evolucionant i mantenint-se en graus altament satisfactoris.
A ningú se li escapa que estem vivint un any d’una gran excepcionalitat, el del 400 aniversari, motiu pel qual el Sant Pare Francesc
accedí a concedir-li la gràcia d’Any Jubilar Marià a petició del bisbe Enrique. Del 15 de gener al 8 de desembre del 2017, dates
d’obertura i tancament de l’Any Jubilar, ens vam plantejar viure un període especial per demostrar, a través d’una mirada positiva i
esperançadora, el que fa i pot fer aquesta confraria, i a no perdre l’oportunitat d’ampliar els lligams que té la Mare de Déu de la Cinta amb totes les filles i fills de la terra tortosina. Des de l’inici de les celebracions del 4r centenari estem portant a terme peregrinacions, concerts, conferències i activitats litúrgiques, amb la clara idea de traslladar la devoció popular a un ampli ventall de la societat. Hem viscut moments de gran emoció. Després de més d’un segle, el reliquiari menor de la Cinta, on es guarda el preuat tresor
que va deixar la Verge a la ciutat de Tortosa al segle xii i que amb cura i goig els tortosins i tortosines venerem i guardem, es va obrir
per deixar un fragment de la Santa Cinta al nou reliquiari de la LLaçada, i que a partir d’ara podrà tornar assistir malalts, visitar centres
assistencials i parròquies. Durant aquest període de temps hem estat distingits amb la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements que pot tenir una persona o una entitat per part de la Generalitat de Catalunya. Una distinció de tots i per a tots.
i encara tenim per assolir un dels reptes més il·lusionadors, la col·locació de l’escultura de la Mare de Déu de Cinta a la façana de
la Catedral. Es tracta d'una obra del prestigiós artista Marco Augusto Dueñas, una imatge de la Verge dempeus, que ofereix la cinta
a la ciutat a l'espai central de la façana del temple, davant del riu, d’uns tres metres d'alçada i feta amb marbre de Carrara. La campanya “La Cinta a la façana. Jo també hi participo” segueix oberta per poder recaptar els fons suficients per sufragar la iniciativa al
temps que sentir-nos tots plegats partícips del repte. Us encoratjo a participar-hi.
Però ara estem davant de les festes de la Cinta, els dies de la festa major de Tortosa, on esclaten els moments de devoció més
intensos de l’any, i on es transmet una emoció sense límits i que té, amb l’entrada de la processó de diumenge, el moment de màxima intensitat. Hem explicat que l’any del 4r centenari de l'entitat, i Any Jubilar, resultava inevitable recordar i homenatjar tots els
que durant quatre segles han mantingut viva la devoció a la patrona de Tortosa tant des de l'àmbit religiós com seglar. Per aquest
motiu, he confiat l'estendard principal de la processó al prior de la Reial Arxiconfraria, mossèn Josep Maria Membrado, i com a borlistes el confrare Javier Colina i Marina Gombau de l’Associació Tortosina Vigatana. Ells tres representen l'essència de l'Arxiconfraria
en el seu 4r. centenari. D’una banda, el prior que des de fa 400 anys ha sigut nomenat pel bisbe de Tortosa i proposat pel capítol de
la Catedral; després, un confrare veterà per representar els milers i milers que han passat durant la llarga història de l'entitat, i, finalment, una representació d'aquells que veneren la Cinta a molts quilòmetres de distància d’aquesta ciutat. L’estendard principal el Dia
de la Cinta el portarem totes i tots.
No voldria acabar sense agrair l’ajut de tots els membres de l’Arxiconfraria, al Bisbe, al Prior i a la Cort d’Honor, i la implicació i
suport de l’Ajuntament de Tortosa, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya i d’altres entitats privades, fent nostre el
lema de l’Any Jubilar: Aquí tens la teua mare. Visca la Mare de Déu de la Cinta!
Bones festes!
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