
  Festes de la Cinta 2007 

 

 
 

Ha arribat la Cinta, la festa major dels tortosins!. I tots, sense 
exclussió, fem festa en honor a la nostra Patrona. Tota Tortosa, 
en el seu doble aspecte civil i religiós, rep el seu patronatge. I 
prou que ho celebrem!: ressonarà l’himne de la Cinta; damassos 
ornaran balcons i finestres; espetegaran coets; alegraran els 
nostres carrers les cercaviles; brandaran les campanes de la 
Catedral amb simfonia amb les campanes de les parròquies; els 
tortosins forans vindran per reunir-se al voltant de la taula pairal. 
Dia rera dia es desgranaran els actes programats. Tot és festa. 
Tot és convivència. Tot és joia. Tots, grans i petits, xalaran amb 
les festes de la Cinta. 
 
“La Mare de Déu de la Cinta és la Patrona de Tortosa”, així ho va 

proclamar el Papa Benet XV el dia 25 de maig de 1921. Aleshores, Pere Rocamora era el 
Bisbe de Tortosa; Antonio de Ramon l’Alcalde; Antonio Martínez era el Degà; Julián Ferrer 
el Prior; Diego de León el Majordom de la Reial Arxiconfraria, i Adela Descatllar, la 
Presidenta de la Cort d’Honor. 
 
L’acte emblemàtic de la festa major de la Cinta, a més de la Missa solemne del migdia, és 
la processó. Sí, la processó, perquè, tant pels qui participen  en ella desfilant com pels qui 
només seran espectadors, és un esclat d’amor a la Mare de Déu. Perquè Ella dissipa els 
odis i fa renéixer la pau. I el nostre prec, el cant o la pregària mussitada entre dents, 
impregnarà els carrers d’un ambient que serà com un encens aromatitzat amb el nostre 
amor a la Cinta, una llum que desfà la nit quan la processó entra a la Catedral. Serà 
aquesta entrada, entre aplaudiments i llagrimeig emocionat, l’explosió de la nostra fe que 
fa possible consagrar els anhels de pau, d’amor i alegria de tota Tortosa. La Cinta, sense 
la processó, no seria la festa major. 
 
Els actes litúrgics programats al llarg de la Novena són els qui ens refrescaran la memòria 
històrica, el moment en què la Mare de Déu es va fer present en la vida tortosina. Aquest 
any també formarà part de la història dels feligresos de Villar de Cañas que assistiran a la 
processó. Són aquests actes els què ens han de fer experimentar la dimensió transcendent 
de la vida de l’home, connatural a la seva existència. Ho necessitem avui més que mai, 
quan el materialisme sacseja la societat, la família, l’educació, els valors morals. La 
devoció a la nostra Mare de Déu, a la Cinta, ens ha d’ajudar a veure que la permanència 
de tot allò que es vol fonamentar en aquest materialisme resulta necessàriament limitat i 
perjudicial per a la societat. 
 
Tant de bo que en aquestes festes es faci realitat allò que cantem en els goigs: 
Fins al cel, des de Tortosa 
cant i aromes han pujat,  
alenada fervorosa  
d’un sant poble enamora. 
Arribant a l’Estimada 
tota l’han d’amor corprès. 
 
Bones festes i que la Cinta ens protegeixi 
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