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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 2 D’ABRIL DEL 2015

L’APUNT

Entre la devoció i
les vacances
Jordi Grau

Sense voler rememorar batalletes, sorprèn comprovar
com han canviat la Setmana Santa i el comportament
de la gent en poques dècades. En vida del dictador i
amb una Església oficialista que encara no havia trencat formalment amb el règim –al Bisbat de Girona, sí–,
les ràdios només emetien música d’orquestra durant
tota la setmana i música clàssica quan arribava dijous

i Divendres Sant. Les discoteques i pubs formalment
tancaven o ho feien veure i hi havia una religiositat
postissa que amarava l’ambient. Ara la Setmana Santa és festiva, la gent que pot la contempla com de vacances i el sector turístic en diu prou bé. Però es mantenen les tradicions, avui a Verges, demà a Sant Hilari,
Girona i tants altres llocs. Tot ha tornat al seu lloc.

ió

La inauguració del monument als manaies i l’entrega del penó ahir excepcionalment a la seu del bisbat de Girona ■ JORDI RIBOT / ICONNA

Dimecres Sant d’inauguració pels manaies
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Els manaies de Girona van
fer ahir la seva sortida tradicional de dimecres sant,
però la celebració dels 75
anys de la recuperació de
l’entitat va fer que fos especial. Com és habitual, el
pas dels armats per la plaça del Vi de la ciutat el van
seguir un nombrós públic
que volia veure el punt on
els manaies fan les seves
figures. Aquest any, però,

el maniple va continuar
fins a la nova plaça dels
Manaies de Girona per inaugurar l’espai i l’escultura obra de l’artista Domènec Fita, present també a
l’acte. El president dels
manaies, Narcís Reixach,
va destacar que era un final dels actes de celebració “per la porta gran” amb
la inauguració de l’espai i
la cessió de l’escultura a la
ciutat. A més, va mantenir
“el compromís vers la ciutat i els ciutadans que

sempre ens ha caracteritzat”. L’alcalde de Girona,
Carles Puigdemont, va
agrair l’oferiment de l’escultura i va fer esment al
fet que des de la seva fundació “la implicació que
heu mantingut els Manaies amb la ciutat, perquè
sempre heu fet costat a Girona”. En aquesta línia,
Puigdemont va afirmar
que era “un record permanent i merescut” i com un
“gest de gironitat” la cessió del monument.
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Dani Vilà

Per la seva banda, el
grup municipal de la CUP
demana la retirada del
nou monument perquè
entén que només representa la religió Catòlica i
també que es reconsideri
l’espai atorgat a l’entitat.
Honors i canvi de penó
Des de la Gran Via, els Manaies es van dirigir a Casa
Carles, seu del bisbat de
Girona, per fer entrega del
penó a Josep Oller, de 95
anys, pendonista d’aquest

any i únic supervivent dels
26 que van desfilar a l’any
1940. Una quinzena d’ex
pendonistes van acompanyar Oller com a copendonistes d’enguany. En
aquell moment es van retre honors a l’antic penó
que quedarà exposat al
Castrum i es va treure al
balcó el nou penó que va
beneir el bisbe de Girona,
Francesc Pardo. Divendres els manaies recolliran el penó abans de la
processó a Casa Carles. ■

