
La Mare de Déu del Remei té a Flix
(Ribera d’Ebre) un paper destacat i
alhora curiós dins el calendari festiu.
Malgrat aparèixer com a patrona en
diversos textos, aquest punt encara
no està del tot esbrinat. De fet, la
celebració de la seva festivitat, el
segon diumenge d’octubre, passaria
desapercebuda si no fos per l’Aplec
Sardanístic que té lloc cada any,
aquest dia, en l’ermita del Remei.
Amb tot, la Verge del Remei té la
seva festa grossa «lo dia de l’ermita»,
tal i com es coneix a Flix el Dilluns
de Pasqua, jornada en què gairebé la
totalitat de la població local i molta,
moltíssima gent forastera, s’aplega a
l’ermitori del Remei. Qui s’hi hagi
trobat algun cop, haurà comprovat
que la diada té una gran component
d’heterogeneïtat temporal i social.
És una barreja entre aspectes d’un
passat tradicional que es nega a
desaparèixer i d’un present que hi
incorpora els canvis que els temps
imposen.Allí s’hi apleguen persones

de diferent edat; de procedència
geogràfica distant; de condició so-
cial, professional i econòmica molt
diversa; persones amb línies de pen-
sament molt divergent, algunes del
tot allunyades de l’àmbit religiós.Tot
i així, seuran junts al voltant d’una
mateixa taula, ballaran plegats jotes
o sardanes, i potser, fins i tot, parti-
ciparan en la processó de tornada o
cantaran a l’uníson els goigs. En els
temps que vivim, marcadament
individualistes, un fet que sigui
capaç d’aglutinar tantes persones
com les que s’apleguen al racó del
Remei de Flix, «lo dia de l’ermita»,
és fa mereixedor d’una reflexió.

L’ermita de la Mare de Déu del
Remei de Flix es troba situada a uns
sis quilòmetres al nord de la po-
blació, en la part elevada d’un bar-
ranc de 1,5 km de llargària, gairebé
en els límits entre la Ribera d’Ebre i
les Garrigues. Dins del paratge del
Remei, la plaça, d’uns 1.200 metres
quadrats, representa el punt de

trobada dels qui acudeixen a l’er-
mita. Per poder suportar el creixent
nombre d’assistents, a finals dels
seixanta va haver-se de condicionar
degudament. Per evitar esllavissa-
ments, els talussos dels seus extrems
van ser coberts per un sòlid mur de
formigó amb vuit arcades.A la vora
del talús es va construir una barana
amb la base de pedra (fa de banc) i
la resta de ferro forjat. El paviment
de tota la plaça és de formigó.

PRIMER ACTE: LA PROCESSÓ
D’ANADA

El primer acte oficial i religiós del
Dilluns de Pasqua és la processó que
va des de l’església fins l’ermita, si bé
no es fa de forma continuada fins al
santuari. L’hora de sortida és les vuit
del matí i abans de sortir és costum
cantar una antífona mariana1. La
processó simbolitza l’anada conjun-
ta dels flixencs cap a l’ermita del
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Remei, però és un acte poc partici-

pat perquè en aquella hora són

molts els que s’hi desplacen en vehi-

cle, alguns ja fa estona que hi

esmorzen i d’altres hi han passat al

nit. La processó la composen l’aban-

derat del Remei2, la banda de músi-

ca que interpreta la melodia «La

Pureza»3, el Prior de la vila, algun

component del consistori municipal

i, des de fa uns anys, les pubilles de

la Festa Major.

El recorregut transcorre per car-

rers del nucli antic i fa cap a l’inici

del pont sobre l’Ebre4, on tots els

participants, bandera inclosa, són

traslladats amb l’autobús municipal

fins als peus de la plaça de l’ermita,

on es torna a organitzar la processó

que recorre l’escassa i costeruda dis-

tància que la separa de la capella.

Abans d’entrar-hi, l’abanderat fa tres

acataments davant la porta, un cop

dins es canta novament una antífona

mariana i es dóna per acabat el

primer acte de la jornada mariana.

Abans de la inauguració del

pont, el 1952, el pas del riu es feia

per la barca del «riu de dalt»5, i el

recorregut de la processó era difer-

ent. Quan s’havia creuat el riu, la

bandera es posava a dalt d’un carro,

o bé la transportaven horitzontal-

ment, amb la tela recollida, entre

dues persones. El trajecte fins l’er-

mita es feia per la carretera de

Lleida6 fins trobar la cruïlla amb el

camí Vell de l’ermita, pista de terra

que més avant fa cap al punt

denominat popularment Creveta.

Els qui anaven a peu podien trencar

per una petita drecera apta per al pas

de persones, però no dels carros, que

havien de continuar pel camí prin-

cipal. Tant uns com els altres,

acabaven confluint, uns metres més

endavant, a la petita i elevada ex-

planada anomenada Calvari des

d’on és ja visible l’ermita. Allí es

reorganitzava la processó, l’abander-

at portava ben dreta la bandera tota

la resta del trajecte, que s’iniciava

amb un suau descens per un camí

vorejat de xiprers envers els peus de

l’ermitori, des d’on una feixuga

pujada, que encara es manté en estat

natural, condueix a l’interior de la

plaça del recinte marià.

DEL CARRO A L’AUTOMÒBIL

Fa anys la manera tradicional d’anar

a l’ermita era a peu, amb cavalleria o

amb carro, al damunt del qual s’hi

col·locava el menjar i els estris culi-

naris, destrals i aixades per arreglar el

terreny, i les borrasses que, escam-

pades per terra, servirien d’impro-

visat mantell, o bé, enlairades i sub-

jectes entre olivers, per fer de cobert

i procurar ombra o aixopluc. En

l’actualitat, la majoria s’hi desplaça

amb automòbils o tractors agrícoles

amb remolc. A més, l’autobús mu-

nicipal fa viatges periòdics durant

tot el dia. Amb tot, sempre hi ha la

figura del penitent, persona que ha

fet prometença d’arribar a peu fins

el racó del Remei7.

En arribar al paratge, les famílies

s’estableixen en el bancal8 prèvia-

ment reservat, o en el que troben en

el moment de l’arribada. Gaudir

d’un lloc espaiós en un bancal pro-

per a la plaça, és tot un privilegi; per

això, de bon matí, s’inicia un pele-

grinatge de flixencs a la recerca d’un

bon lloc on passar la diada.També hi

ha qui la tarda del diumenge de

Pasqua es desplaça fins l’ermita per

deixar algun senyal en algun oliver

(tros de roba penjat, un tauló, una

cadira, una borrassa...) per donar a

entendre que la part circumdant a

l’arbre l’ocuparà, al dia següent,

alguna família o colla d’amics.

D’uns anys s ençà, la «cursa» per

obtenir un bon indret s’inicia ja uns

dies abans.A finals dels anys setanta,

entre un sector juvenil minoritari

del poble, començà el costum d’anar

a acampar a l’ermita la nit del diu-

menge. Amb tot, eren grups reduïts
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i aïllats que no suposaven un pro-
blema d’espai al dia següent. Però en
el darrers anys, el ressò festiu de la
diada ha provocat un gran allau de
gent jove, molts de fora vila, que ja
instal·len les seves tendes alguns dies
abans. Aquesta circumstància ha
motivat que actualment l’ajunta-
ment delimiti una zona pròpiament
d’acampada per a tota la Setmana
Santa, fora de la qual no es permès
emplaçar cap tenda fins la tarda del
Diumenge de Pasqua9.A més, a par-
tir dels anys noranta s’ha creat un
nou costum que consisteix en cele-
brar una vetllada musical «discote-
quera» o amb actuacions en viu a la
plaça de l’ermita. Aquest acte ha
esdevingut multitudinari (entre dues
o tres mil persones), principalment
jovent amb ganes de gresca, i ha
obligat a l’Ajuntament de la vila a
establir unes mesures sanitàries i de
seguretat.Aquesta variant de la cele-
bració no ha estat exempta d’una
certa polèmica, entre els qui defen-
sen la manera més tradicional d’anar
a l’ermita el mateix Dilluns de Pas-
qua i gens partidaris de celebracions
com les abans esmentades, i aquells
que s’ho miren com un fet que
només el temps dirà si té la força per
esdevenir tradició.

LA PLAÇA: PUNT NEURÀLGIC
DE LA DIADA

La plaça de l’ermita és el lloc on es
congrega la majoria de la gent al
llarg de la jornada.

És costum que s’hi ubiquin diver-
sos bars.Antigament se n’establien un
o dos, que amb una borrassa com a
cobert i uns quants taulons vells com
a taulell, subministraven beguda.
Actualment el nombre varia entre
tres o quatre i tots pertanyen a asso-
ciacions locals que procuren recaptar
diners per fer activitats durant l’any, o
a estudiants de centres de la vila que
volen finançar-se part del viatge de fi
d’estudis. D’uns anys ençà, els bars ja
s’instal·len la tarda del Diumenge,
atesa la gran afluència que hi ha du-
rant tota la nit.

En un racó de la plaça hi ha el
lloc de venda de records del Remei
que duen a terme els membres de la
Junta de l’ermita10. El més tradi-
cionals són els mocadors de coll
(blanc o vermell), i les «mides»: tres
cintes de roba de diferent color que,
tradicionalment, hom s’enganxa
amb un imperdible al braç. Diu la
tradició que la llargada de les cintes
respon a la mesura del braç de l’anti-
ga imatge de la Mare de Déu.

A la plaça es viu un bullici de
salutacions, encaixades de mans,
abraçades, comentaris... entre els re-
sidents habituals i els flixencs de fora
vila que, en aquest dia tan assenyalat
retornen al poble i es retroben amb
les amistats i familiars. La plaça és
també l’escenari de les ballades tí-
piques del dia, sardanes i jotes.

Un altre indret molt concor-
regut és la part superior de la gran
roca que presideix tot el recinte
marià. És punt elevat uns 40 metres
en relació a la plaça i al qual s’ac-
cedeix per un petit sender. El cos-
tum manava seure una estona sobre
l’extrem de la roca, a la vora mateix
del buit, i contemplar plàcidament la
meravellosa panoràmica de l’ermita,
la plaça i tota la vall del Racó del
Remei. L’any 1994 un grup de per-
sones, de manera voluntària, van
confeccionar i instal·lar en aquest
lloc una barana metàl·lica que per-
met al visitant recolzar-s’hi amb
tranquil·litat.

També és molt transitada tota la
costa que transcorre per davant dels
porxos, on s’hi instal·la un gran
nombre de comerços ambulants per
a la venda de menjars, joguines,
colònies, roba, bijuteria..., a diferèn-
cia d’antigament quan únicament hi
solien haver fotògrafs per fer la foto
de record de rigor.

TEMPS PER AL CULTE

Antigament únicament s’hi celebra-
va una missa. Actualment, se’n fan
tres: dues de resades (una entre les
nou i dos quarts de deu del matí, i
l’altra, al voltant de la una del mig-
dia) i una de cantada (a les onze) per
membres de l’Orfeó de Flix, amb
assistència de la majoria de la cor-
poració municipal i les pubilles de la
Festa Major. És la més participada,
fins al punt que, per manca d’espai,
hi ha gent que la segueix des de la
plaça, i algun any es va haver de fer
una improvisada missa de campanya.

En acabar qualsevol de les misses
s’entonen els goigs de la Mare de
Deu del Remei. Actualment els
goigs es canten en castellà, si bé
tenim constància que a principis de
segle es feia en català. És probable
que en els dos darrers segles hi hagi
hagut una alternança entre les dues
llengües, segons el moment polític
que es vivia. N’hem localitzat tres
versions: una escrita en català i dues
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en castellà, corresponents a edicions
de diferents èpoques. Es desconeix
l’autor i cap porta la data en què
foren escrits11. En les tres versions
que hem trobat, la composició està
feta a base de estrofes de sis versos i
una tornada de quatre versos que es
canta al principi i acabament dels
goigs i després de cada estrofa. La
diferència entre els tres models de
goigs radica en la quantitat d’estro-
fes: set, nou, i deu.

La tornada de la versió catalana
diu:

Sobre els àngels exaltada,
Y en lo cel com mereixeu:
Siau la nostra advocada
del Remey Mare de Deu.

(sic) 

En canvi, la tornada dels goigs que
es canten actualment fa així:

Reina de toda hermosura
Princesa del alto cielo
Sed nuestro amparo y consuelo
del Remedio Virgen pura.

Mentre es canten els goigs la gent
passa a adorar la imatge de la Verge i
li besa el peu dret. Als costats de la
Verge s’hi col·loquen unes safates
per dipositar almoines. Fins fa pocs
anys era costum encendre espelmes,
però un any per descuit, ningú es va
recordar d’apagar-les i tota la capella
va quedar mascarada a causa dels
fums que, en cremar-se durant la
nit, desprenien els plàstics i la parafi-
na de les espelmes. En l’actualitat hi
ha espelmes d’incandescència elèc-
trica, però el Dilluns de Pasqua
resulten insuficients, i per tal motiu
s’ha habilitat una «capella externa»
on tothom pot dipositar el seu ciri.

Un altre aspecte tradicional és
fer repicar la campana de l’ermita.
Fins no fa gaires anys, la corda per
fer-ho penjava per davant la porta
d’entrada i qui ho desitjava l’estira-
va.Actualment la corda és accessible
des del petit cor de la capella. És
difícil que deixi de repicar al llarg de
la jornada.

Un dels símbols més específics
del culte a la Verge del Remei és la
bandera blanca. La seva presència es
remunta als anys en què a Flix hi
havia diversos grups de majorals,
entre ells els del Remei que tenien
el seu altar a la dreta de l’altar major
de l’església, just al costat del lloc des
d’on es feia l’Epístola12.

La tasca dels majorals era «[...]
cuidarse todo el año de la capilla exis-

tente en la parroquia [...] la organiza-

ción y administración de la fiesta de

Pascua. Para ello tenían que empezar

por pedir al Sr. Cura que preparase el

sermón y la celebración de la misa en el

santuario, contratar la banda de música

para todos los actos de la fiesta [...]»13 

L’origen la bandera blanca el
trobem en la prometença que féu
la flixenca Benita Bagés Masot, («Ti
Reina»), que en nàixer el seu fill
Ramon Alentorn va prometre que si
quan el sortegessin per anar al servei
militar, aconseguia lliurar-se’n, com-
praria una bandera blanca per a la
Mare de Déu del Remei. El fill, tal i
com desitjava la mare, es lliurà del
servei, i ella va complir la seva
promesa. Hom calcula que l’adquirí
l’any 1915 o 1916 i fou el mateix fill
qui la va estrenar un Dilluns de
Pasqua14.

Aquesta bandera, juntament
amb les altres que hi havia al poble,
fou cremada durant la Guerra
Civil, quan es destruí la gairebé
totalitat de la simbologia religiosa
de la vila.Amb tot, el pal se’n lliurà
del foc perquè una organització
política del moment l’utilitzà per a
la seva bandera.

Al poc de finalitzar el conflicte
bèl·lic, l’any 1940 o 1941, el matri-
moni flixenc format per Francisco
Tarragó i Maria Garciapons van
comprar una nova tela per a la ban-
dera com agraïment a que durant la
guerra no hi va haver cap víctima en
la seva família15. Quan s’estrenà, l’a-
banderat fou el mateix Francisco
Garciapons16. Aquesta bandera va
sortir en les diferents processons de
Flix17 fins l’any 1985, quan una per-
sona de la vila (A.P.F.), amb el con-

sentiment de la família anterior,
adquirí una tela nova que és la que
s’utilitza actualment. La bandera ha
tingut diferents portadors al llarg
dels anys, però des de 1989 la porta
Ramon Descarrega Alentorn, nét
d’aquell noi que un dia es lliurà del
servei militar.

GASTRONOMIA ERMITENCA

Dos són els menjars vinculats a la
diada: la clotxa (pa del qual s’ha
extret la molla, s’ha reomplert amb
arengada o llonganissa barrejada
amb tomàquet i ceba cuits al caliu)
i l’arròs amb conill (que no paella).

La clotxa la degusten per es-
morzar els més matiners de la jorna-
da. És molt energètic i era l’àpat
que, per raons econòmiques i de
fàcil preparació, consumien campe-
rols, ramaders i llaüters18 que pas-
saven tota la jornada fora de llar.

L’arròs amb conill és el dinar
típic per excel·lència de la diada. La
preparació no és fàcil i menys si la
família o la colla d’amics és nom-
brosa. Si bé en l’actualitat gairebé
tothom utilitza paelles metàl·liques
per preparar-lo, antigament s’utilit-
zaven cassoles de fang.

Els postres tradicionals són la
Mona, les ametlles i les avellanes. Per
acabar el dinar es procedeix a beure
el cafè o el carajillo19, o algun que
altre licor, i que més d’un repetirà
posteriorment, bé en la mateixa
taula o en alguns del bars de la plaça
del recinte marià.

Un aspecte tradicional relacionat
amb el dinar, que s’ha perdut perquè
la gran afluència de gent ho fa
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impossible, éra el pas de les autori-
tats pels bancals «a fer el tast»: l’alcal-
de, algun regidor, el capellà i alguna

personalitat civil o econòmica de la

vila, passaven pels bancals per provar,

simbòlicament o no, una mica del

dinar dels ciutadans allí establerts.

Juntament amb les autoritats hi solia

anar l’ermità/ana que portava la

capelleta penjada del coll per recollir

almoines.

També forma part de la tradició

que part de la corporació municipal

dini en l’edifici annex a la capella, i

que en el moment de la sobretaula

hi hagi ciutadans que vagin a saludar

a les autoritats, les quals corresponen

convidant a cafè, licors o tabac.

ELS BALLS: SARDANES 
I JOTES

Les dues danses típiques de la jorna-

da són la sardana, al matí, i la jota, a

la tarda. Encara que actualment es

produeix aquesta dualitat, fins als

anys trenta del segle XX, la sardana era

poc coneguda a la vila, i no fou fins

aleshores que es començà a ballar.

Antigament eren els majorals del

Remei qui contractaven els músics

per amenitzar la jornada, però amb

la desaparició d’aquells és l’ajunta-

ment qui ho fa.

A partir de mig matí la plaça es

converteix en una gran rotllana i les

notes musicals sardanistes es fan sen-

tir per tota la vall. La quantitat de

gent obliga a formar diverses rot-

llanes concèntriques, i la plaça es

queda petita.

El panorama musical a la tarda és

del tot diferent. Tan bon punt la

gent ha acabat de dinar i va retornat

cap a la plaça, els músics comencen

a interpretar la típica jota de Flix

enmig de la diversió i l’alegria gene-

ral.Actualment el ball de jotes l’ini-

cia qualsevol grup que ho desitgi,

però antigament era la màxima

autoritat municipal qui ho havia de

fer i, lògicament, es procurava una

balladora que puntegés bé. La par-

ticipació de les autoritats en el ball

de jotes entra, doncs, també dins el

capítol de la tradició.

Gairebé paral·lel al ball de jotes,

existeix el costum que, des d’una

finestra de l’edifici on menja l’ajun-

tament, es llencin caramels a la plaça

provocant les típiques corredisses

entre la mainada i d’altres no tan

petits que també s’hi afegeixen.

LA FI DE LA JORNADA:
PROCESSÓ DE TORNADA

Entre les sis i la set de la tarda, quan

comença el degoteig de persones

que abandonen el racó del Remei,

s’inicia l’acte que clourà la diada i,

de retruc, la Setmana Santa local: la

processó de tornada de l’ermita

que té el mateix recorregut que la

del matí, però amb uns fets diferen-

cials: d’una banda una participació

molt massiva des del moment que

arriba al poble, i d’altra, els actes

que tenen per escenari el pont

sobre l’Ebre.

Abans d’abandonar l’ermita es

canta una de les dues antífones ma-

rianes ja esmentades, i acte seguit

s’inicia la processó. L’encapçala l’a-

banderat del Remei; el segueixen les

autoritats civils i religioses amb obli-

gats poms de boix o romer, també

alguns vilatans (molt pocs) i la banda

de música. Previ a l’inici de la pro-

cessó, l’abanderat ha substituït els

clavells de la part superior del pal de

la bandera, per un pom de boix,

espècie vegetal molt típica de la

contrada del Remei. El primer tram

de la processó és molt curt, els cent

i escaig de metres que separen la

plaça de l’ermita de l’estacionament

de l’autobús que ha de transportar la

comitiva fins al poble. Gairebé

simultàniament, des de l’església de

la vila surt una altra processó també

en direcció cap al pont. L’encap-

çalen els portadors de la Creu Par-

roquial i de dos fanals (habitualment

escolans), seguits de dos abanderats,

un amb la bandera groga del Sagrat

Cor, i l’altre amb la bandera gra-

natosa de Sant Antoni20, i finalment

la imatge de la Verge21 transportada

per quatre persones. Al seu darrera,

abillat amb una capa pluvial de color

blau, el vicari de la vila i un regidor,

amb el bastó de l’alcaldia, que repre-

senten les autoritats eclesiàstica i

civil que han romàs a la vila durant

la jornada. Durant el trajecte es fan

diverses detencions per a descans

dels abanderats i dels portadors de la

peanya de la verge. Quan la processó

procedent de l’església arriba a l’ini-

ci del pont, es detura per esperar que

hi arribi, a l’altre extrem, la que

prové de l’ermita. Mentrestant és

molta la gent que s’aglomera al llarg
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de tot aquest espai a l’espera d’un
dels actes més vistosos del dia.

Quan l’autobús amb la comitiva
procedent de l’ermita arriba a l’altre
extrem del pont, es refà la processó
per recórrer la distància que els se-
para del mig del pont, mentre la
banda interpreta novament la melo-
dia «La Pureza». Simètricament, l’al-
tra processó fa el mateix. Quan els
tres abanderats són a escassa distància
del centre, inicien una sèrie d’acata-
ments simultanis amb les banderes
cada cop més properes les unes de les
altres, fins que en el darrer acatament
gairebé es freguen els extrems.
Seguidament les dues banderes
procedents de la vila es situen al dar-
rera de la blanca del Remei que
passa a encapçalar la processó ja
unificada. L’acte dels acataments és
un espectacle de conjunció entre
força i habilitat, que pot ser especial-
ment delicat i perillós si bufen els
cerç22, (vents secs i freds procedents
del N.O. i que baixen acanalats per la
vall de l’Ebre) doncs poden desequi-
librar l’abanderat. «[...] Cal saber ju-
gar molt bé amb l’aire, el pal i, sobre-
tot, la tela de la bandera. Per anar bé,
en fer els acataments, cal que la barra
sobresurti un metre per darrera del
cos [...]». És un consell d’Antonio
Rius Ferrús, flixenc de llarga exper-
iència com a portador de bandera23.

A continuació té lloc un altre ri-
tual: el vicari es desprèn de la capa
pluvial i la hi posa al prior, i aquest li
dóna un ram de boix; el regidor lliu-
ra a l’alcalde el bastó, i rep d’aquell
un altre ram similar al del vicari;
d’altra banda a la imatge de la Verge
se li substitueix el pom de clavells
per un de boix.

Tots aquests actes, tal i com aquí
s’han descrit, es vénen celebrant des
que es va inaugurar el pont, amb la
dificultat afegida que actualment
coincideix amb l’operació tornada
de les vacances de Setmana Santa i,
doncs, amb unes hores de gran
afluència de trànsit sobre aquesta
mateixa carretera. L’acte ritual,
però, sobreviu. Amb anterioritat
calia travessar l’Ebre amb la barca i
l’acte revestia alguna diferència.Tot
el trajecte processional de tornada
cap a la vila es feia a peu o amb
carro. Des de la plaça de l’ermita
fins al Calvari l’abanderat trans-
portava la bandera del Remei com-
pletament enarborada. Des d’aquell
punt es transportava estirada entre
dues persones o dalt d’un carro.

Així fins arribar a la Boca Bovera24,
punt on es tornava a posar dreta i es
feien tres acataments en direcció al
poble, per tal que es procedís a avi-
sar a l’església per a que sortís la
processó que anava a rebre als pele-
grins. Aquesta passava pel nucli
antic25 i feia cap a l’Era Nova, punt
elevat situat en la vessant nord de la
vila on era costum anar a rebre als
qui tornaven de l’ermita, atès que
era perfectament visible el pas de
barca i tot el reguitzell de carros
que feien torn per creuar l’Ebre.
Gairebé totes les cavalleries i carros
anaven guarnits amb boix26: «[...]
Els qui no havien anat a l’ermita es
menjaven la mona a l’Era Nova
esperant els qui tornaven... Hi anava
molta gent i era molt bonic veure
els carros plens de boix i les parelles
damunt la mula o el matxo amb la
dona pujant «a grupa [...]»27.

No hem localitzat cap document
escrit, ni gràfic que ens digui en quin
lloc es feien els acataments, ni
quantes banderes hi participaven al
marge de la del Remei. Algunes
fonts orals asseguren que els acata-
ments es feien a la sortida de la
barca, («Racó la barca»), mentre que
d’altres diuen que tenien lloc en
l’encreuament entre el camí de la
barca i el carrer Calvari. Es pot pen-
sar que segons estés l’estat del camí
o del nivell del riu es fessin en un o
altre lloc.Quan finalitzaven els acata-
ments, el recorregut cap l’Església es
feia pels mateixos carrers, però a la
inversa.

En l’actualitat, després dels acata-
ments i dels actes protocol·laris del
pont, s’inicia la processó que, sempre
als compassos de La Pureza, conduirà
a tots els pelegrins cap a l’església
amb la particularitat que les autori-
tats eclesiàstiques, prior i vicari, i
civils, alcalde i regidor, caminen pa-
ral·lelament tots quatre, l’un al costat
de l’altre. Durant el trajecte es fan
diverses detencions per a descans
dels portadors de la Verge, o per a
què els abanderats aproximin les
banderes als balcons i finestres
d’aquells vilatans que contemplen el
pas de la processó, i que desitgen
tocar-les com a signe de veneració a
la Verge del Remei.

En arribar a la plaça l’Església, les
tres banderes entren dins el temple
bé alhora o una rera l’altra segons els
anys. La maniobra és complicada
perquè al marge de recórrer uns
quants metres amb la bandera en

posició horitzontal, cal baixar les
escales d’entrada a l’església.

Acte seguit fa la seva entrada la
imatge de la Verge seguida de les
autoritats i la resta de pelegrins i que,
habitualment, omplen el temple de
gom a gom. Amb les tres banderes
davant l’altar, el prior de la vila inicia
la Novena en honor de la Mare de
Déu del Remei. Els actes acaben
amb el darrer cant dels goigs, i el
crit, de vegades anònim, de: «Visca la
Mare de Déu del Remei!», que és
correspost per un «Visca!» unànime
de tot el temple.

Notes

1. Se sol cantar Salve Regina o Regina Caeli.

2. Portador de la bandera de la Mare de
Déu del Remei, de tela blanca subjecta al
pal de més de sis metres.

3. Aquesta melodia s’interpreta únicament
el Dilluns de Pasqua, i les partitures són
guardades zelosament a l’Ajuntament de la
vila.

4. Carretera C-12, Eix de l’Ebre.

5. Flix està enclavat dins un meandre de
l’Ebre, que l’envolta gairebé totalment com
si fos una península. Hom utilitza les
expressions «riu de dalt» per referir-se al
trajecte del riu per la part nord de la vila, i
«riu de baix» en referència a la part sud.

6.Actualment C-233.

7. Aquestes prometences es poden donar
durant tot l’any i la memòria popular parla
de casos que s’ha fet descalç i fins i tot, el
darrer tram, de genolls.

8. S’entén per «bancal» les diferents exten-
sions de terreny pla, normalment con-
reades i que de forma escalonada estan se-
parades per marges de pedra anomenats
espones.

9. El fet de tractar-se de gent que ha de
retornar al seu lloc d’origen, sovint allu-
nyat, motivava que repleguessin les tendes
a mig matí del Dilluns i que molts bancals,
privilegiadament situats, i que a primera
hora estaven ocupats, quedaven aleshores
sobtadament mig buits, però quan ja molta
gent s’havia instal·lat en d’altres indrets més
allunyats de la plaça.

10. Grup de persones que durant l’any
vetllen pel manteniment de l’interior de la
capella. Es creà als anys vuitanta, essent rec-
tor de la parròquia Mossèn Manuel Que-
rol, en quedar-se l’ermita sense ermità per-
manent.

11. De la versió catalana n’hem trobat de
corresponents a dues impressions diferents.
En una hi ha una indicació explicant que
es tracta de la còpia fidel d’un original
antic, tot especificant que la impressió ha
estat a càrrec de Ricard Vives i Sabaté de
Vilanova i la Geltrú, i en el dipòsit legal
consta l’any 1975. L’altra impressió catala-
na està feta a la Impremta Manuel Launes
de Móra d’Ebre.Pel que fa als goigs en cas-
tellà, d’una versió en tenim dues impres-
sions diferents: una feta a la impremta F. Su-
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grañes de Tarragona i l’altra a Talleres
Gráficos Launes de Móra d’Ebre. L’edició
més antiga del goigs en castellà és de l’any
1885 i estan aprovats pel bisbe de Tortosa,
Francisco.

12. P. Camós: : Jardín de María pintado en el
Principado de Cataluña. Lib. 4 Obisp. De
Tortosa. Cap. VIII. De la Imagen de
Nuestra Señora del Remedio. p. 166-167.
Data probable d’edició: 1657.

13. JET: «En esta Cueva y Capilla».
Antorcha. num. 178. Especial Navidades
1961. Flix.Arx. Particular

14. Entrevista amb Teresa Alentorn Ceró.
Flix. Juliol 2001 

15. Entrevista amb Maria Garciapons Beà.
Flix. Març 1997.

16. Entrevista amb Rosita Tarragó Gar-
ciapons. Flix. Setembre 2001

17. Processó de l’Encontre, processons del
dilluns de Pasqua, i del Corpus

18. Els llaüters o llaguters eren els nave-
gants que solcaven el riu amb les embar-
cacions anomenades llaüts o llaguts. A
Flix transportaven especialment carbó o
pedra de calç des de Mequinença i Faió
amb destinació la indústria química de la
vila.

19. La paraula correcta en català és «ciga-
ló», si bé a Flix gairebé ningú la utilitza.Un
carajillo és la barreja de café amb una petita
quantitat de conyac, anís, rom o d’altres
licors.

20. Aquestes banderes responen també a
l’existència dels corresponents majorals
abans el conflicte del 1936.

21. És la mateixa imatge que en el decurs
de les processons del Via Crucis i Sant
Enterrament i amb un vestit negre, s’ha
utilitzat com a Mare de Déu dels Dolors.
La Confraria de la Mare de Déu dels
Dolors  efectua el canvi de vestit durant el
dissabte de Glòria perquè la mateixa
imatge és la que participa en la processó de
l’Encontre del Diumenge de Pasqua i en la
que aquí ens ocupa.

22.També s’anomenen Mestral. L’any 2008
aquest acte es feu en un carrer proper
(C/Molí) per la forta intensitat del vent.

23. Entrevista amb Antonio Rius Ferrús.
Flix. Juliol 2001. Ell fou qui a meitat dels
anys cinquanta va estrenar la bandera groga
del Sagrat Cor i la va portar fins l’any
1971. Abans de la groga en alguna ocasió
també havia portat la del Remei. El seu fill
i dos néts també han estat portadors de
banderes.

24. Corba que descriu la carretera de
Lleida a un quilòmetre i escaig de Flix,
però que es perfectament visible des d’al-
guns indrets elevats del nucli urbà. Rep
aquest nom perquè per aquesta carretera el
primer poble després de Flix, és la localitat
lleidatana de Bovera.

25. Carrers Major, Sant Roc i Calvari.

26. Entrevista amb Concepció Ceró
Agramunt. Flix. Juliol de 2001.

27. Entrevista amb Amàlia Ferrús Suñe.
Flix. 1992. Pujar a «grupa» significa que la
dona anava asseguda de costat, amb les
cames penjant, darrera l’home que porta-
va l’animal.
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Acatament de banderes al pont, durant el retorn de la processó (2006).
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Intercanvi de capes pluvials.

La processó surt del pont (1995).
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