NOTA DE PREMSA

La Reial Arxiconfraria prepara els actes del 25 de març, festa de la Baixada
de la Cinta, en l’any del seu 4t centenari
La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta prepara d’una manera en especial els actes al voltant del 25
de març, festivitat de la Baixada de la Cinta. Un concert a la reial capella, la tradicional missa de la Baixada, un
dinar de germanor i la presentació dels xiquets i xiquetes que organitza la Cort d’Honor són algunes de les
activitats que s’han previst en l’any del seu 4t centenari.
José Mª Chavarria estrenarà la suite “L’Era” en un concert a la Capella de la Cinta
El compositor i músic tortosí José Mª Chavarría Ferreres, estudiós i virtuós de l’acordió i piano, estrenarà “l’Era”,
una suite dedicada a la Mare de Déu de la Cinta que ell mateix ha composat i que interpretarà a partir de les vuit
de la tarda del divendres 24 de març a la Reial Capella de la Catedral de Santa Maria de Tortosa. Les peces que
configuren aquesta creació, pensada per a piano midi i acordió, estan inspirades en l’evolució musical de les
nostres terres, fruit de les diferents cultures que han anat conformant les nostres formes musicals populars, tal i
com va assenyalar l’insigne musicòleg Felip Pedrell en destacar l’antiguitat dels nostres gens primitius així com la
seva influència oriental. La suite es tracta de tres moviments que arranquen en melodies del segle XIV i
continuant amb els cants de treball en la jota tortosina per a finalitzar amb les danses i la seva evolució fins el
moment actual. José Mª Chavarría complementarà aquesta estrena amb la interpretació d’altres peces populars
amb diferents tipus d’acordió en un concert d’entrada lliure.

Missa de la Baixada i presentació de xiquets i xiquetes
A la mitjanit del 24 al 25 de març es farà la tradicional missa de la Baixada, la que celebra i recorda aquella
matinada del 1178 on la tradició situa la baixada de la Cinta per deixar a Tortosa el seu cíngol. Uns minuts abans
es farà la recreació d’aquella nit escoltant l’enregistrament d’una narració versionant textos de l’època, i durant la
cerimònia eucarística intervindrà la coral Preludi a Caro. Al dia següent, dissabte 25 a les 18.30 h, organitzada
per la Cort d’Honor tindrà lloc la presentació de xiquets i xiquetes. Els dos actes finalitzaran amb la veneració de
la sagrada relíquia.
Dinar de germanor i primera peregrinació
Dissabte 25 de març s’ha organitzat un dinar de germanor al bar restaurant el Parc que serà obert a tothom, com
totes les activitats de la Reial Arxiconfraria, en el qual es retrà homenatge a aquelles persones que porten més
de cinquanta anys a la junta de l'Arxiconfraria. Cal assenyalar que és convenient inscriure-s’hi prèviament per
qüestions d’aforament, com també per participar, el pròxim 1 d’abril, en la primera peregrinació de les
programades dins l’Any Jubilar 2017. S’anirà a Barcelona, a la basílica de Santa Maria del Pi, on està prevista
una missa a les 12.00 h amb la intervenció de la Colla Jove de Dolçainers de Tortosa i del grup Cantorata. Serà
la primera vegada que el nou reliquiari, l’anomenat de la Llaçada, sortirà a l’exterior.
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