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Benvolguts / benvolgudes confrares,

ovament teniu a les mans  el Butlletí de
la nostra Confraria. En ell recollim un any
més la vitalitat de la nostra Entitat i el

resum de les activitats que hem portat a terme
durant el passat any i informació de les activitats
que tindran lloc durant el present any 2012; a
banda d'informacions diverses, que sens dubte
poden ser interessants per a tots els associats.

El tarannà de la nostra Entitat es forma per
vivències i actes de variat tipus, uns de tristos i
altres de feliços. Durant aquest últim any això
també ha estat així. En el capítol de successos
tristos, òbviament hem de fer referència a la
pèrdua de dos grans persones, confrares
il•lustres, que ens han deixat, en Jaume
Gauchia Gorgoll i l'Anton Valero Campos, que
tots tenim en el record. La Confraria agraïda pel
seu treball també els recordarà.

Durant l'any també hem tingut moltes alegries i
moments feliços, les trobareu reflectides a les
pàgines següents d'aquest Butlletí. Es important
assenyalar que la Cavalcada de Reis, ha estat
aquest any  un triomf del treball de la Confraria,
visualitzat en la gran resposta ciutadana de
primer ordre. S'ha pogut observar l'important
renovació de vestuari i remodelació de
carrosses i altres estris que ajuden a mantenir el
nivell de qualitat que la Ciutat es mereix.

En quan als actes de la passada Setmana
Santa, vull destacar les múltiples visites que hi
ha hagut d'infants de les escoles de Girona al
Castrum de Sant Lluc i l'assaig adreçat als nens,
amb una nodrida assistència. Actes que ajuden
a involucrar a nenes i nens amb la nostra
Confraria.

Les sortides del Maniple de Manaies es van
veure afectades per les condicions
meteorològiques que van fer que poguéssim
sortir el Dimecres Sant, a portar el Penó i ens
van fer la guitza a la sortides del Divendres
Sant, que es van veure reduïdes a assistir a

l'acte alternatiu de la Processó que va tenir lloc
a la Catedral de Girona.

També cal destacar altres fets puntuals, com la
celebració dels actes de Sant Pau, la realització
de la catifa de flors per Corpus o la cessió del
Castrum pels actes de L'Exposició de Flors i de
l'Exposició de miniatures, que ajuden a donar
més vida a la Confraria.

Totes aquestes activitats i vivències són les que
donen sentit i vida a  la Confraria, i aquesta
Junta Directiva tenim il•lusió, ànims, i el perquè
així sigui, però és evident que sense l'esforç i
compromís de cada un de tots els confrares,
això no seria possible. És per això que us
demano que continueu donant-nos suport, i que
juntament amb el vostre compromís envers la
Confraria, garantirem la seva continuïtat,
perdurabilitat i èxit social.

Narcís Reixach i Blanch
President

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
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Acta de l’Assemblea General Ordinària de
l’Associació Jesús Crucificat – Manaies de
Girona, celebrada el divendres 24 de febrer
del 2012 a les 20:00 h, en segona
convocatòria, al local social de l’entitat,
l’església de Sant Lluc, amb l’assistència de
45 associats.

Ordre del dia:

1.Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea i
aprovació, en el seu cas, de la mateixa.

2.Presentació, per a discussió i votació, del
balanç econòmic i del pressupost de l’entitat, i
aprovació, si s’escau, dels mateixos. 

3.Informe de Presidència.

4.Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió: 

Inicia la sessió el President, Sr. Narcís
REIXACH i BLANCH, que saluda els assistents.

Seguidament cedeix la paraula al consiliari, Mn.
Sebastià AUPÍ i ESCARRÀ, que dirigeix unes
paraules als assistents.

Tot seguit pren la paraula el Secretari, que fa la
lectura de l’acta de l’Assemblea General
Ordinària de l’any anterior (4/03/2011), segons
el que disposa el primer punt de l’ordre del dia.

1. El Secretari, Sr. Francesc MASDEVALL i PI,
llegeix l’esmentada acta i s’aprova per
unanimitat; sense que ningú tingui cap esmena
ni comentari a realitzar.

2. Pren la paraula el Sr. President i fa la lectura
de l’informe redactat pels Censors de comptes
de l’entitat els Srs. Carles VAELLO i Jordi
BATALLÉ, el contingut d’aquest informe és:
Girona, 23/02/2012

Com a censors dels comptes de l’Associació,
nomenats pel President Narcís Reixach, vàrem
ser citats a reunir-nos el dia 15/02/2012, reunió
en la que hi vàrem ser presents el mateix
President Narcís Reixach, el Tresorer Xavier
Serra i els Censors Carles Vaello i Jordi Batallé.

Ens plau manifestar expressament que se’ns va
facilitar una còpia del Balanç, del Compte de
Resultats i del Major per a que els poguéssim
analitzar amb deteniment.

Vàrem estar repassant detalladament totes les
partides de despeses i ingressos, i se’ns va
respondre satisfactòriament totes les qüestions
plantejades tant en el mateixa reunió com
posteriorment, després d’analitzar més
acuradament les partides.

A banda del detall de cada compte, també
s’observa que l’exercici no correspon al any
natural 2011, sinó que s’inicia l’ 1 de març del
2011 i finalitza el 15 de febrer del 2012. sobre
això se’ns argumenta que:

• L’exercici no correspon a l’any natural perquè
el dia 31 de desembre cau de ple en
l’organització de la Cavalcava de Reis.

• Les dates d’inici i final d’exercici varien en
funció de la convocatòria d’assemblea i aquesta
a la vegada varia en funció de les dates de la
Setmana Santa

Amb aquest criteri, l’exercici que ara es tenca ha
estat atípic perquè inclou 2 remeses de Quotes
de Socis i 2 Rebuts d’assegurances de Sant
Lluc.

Per a que en el futur els exercicis siguin
homogenis, s’acorda que:

• Cada exercici s’iniciarà i finalitzarà el 15 de
febrer

• Les Quotes de socis es posaran al cobrament
a final d’exercici, es a dir a començament d’any
natural

EXTRACTE DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DEL 24-2-2012
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Així mateix, se’ns informa del cens actual de
Socis i dels Saldos de Cada Compte dipositats
als Bancs en data 15/02/2012.

Finalment donem el vist i plau als comptes i a la
manera de ser presentats

Signat,

Carles Vaello 
Jordi Batallé

El Tresorer, Sr. Xavier SERRA i SAMBOLA,
realitza la presentació del balanç econòmic i del
compte de resultats de l’any 2011. 

Prossegueix el tresorer fent la presentació de la
previsió d’ingressos i de despeses que integren
el pressupost de l’exercici 2012.

S’obre un torn d’intervencions i prenen la
paraula els Srs. Joan PUATÉ i COSTA i David
FONT i PUJADAS, per expressar comentaris
respecte el balanç econòmic de l’any 2011 i el
pressupost de l’any 2012. Aquestes qüestions
han estat respostes pel Tresorer.

Seguidament s’aprova per unanimitat tant el
balanç i el compte de resultats de l’any 2010,
com la previsió d’ingressos i de despeses del
pressupost del 2012. 

3. Arribats al tercer punt de l’Ordre del dia, pren
la paraula el President per tal de fer l’exposició
de l’informe de Presidència, en que realitza una
relació de les activitats que s’han dut a terme
durant aquest any:

• Setmana Santa 2011. Tota la Setmana Santa
2011 va estar marcada per la meteorologia que
la major part del dies no va ser bona, no obstant
això, no es va deixar de preparar i organitzar les
activitats de la Confraria.  

Com els darrers anys, es va realitzar l’assaig
per als nens i nenes de  la ciutat, amb notable
participació de nens i pares. Així mateix, es van
realitzar assaigs específics de pifres, percussió
i équites, a iniciativa pròpia. 

Si bé, es va poder celebrar la sortida del
Dimecres Sant, la del Divendres Sant es va
suspendre degut a la pluja anul•lant fins i tot la

Processó del Sant Enterrament, que es va
substituir per un acte a la Catedral.

• Cavalcada de Reis. Un any més es va
organitzar la Cavalcada de Reis, amb un gran
èxit de públic, el bon temps de què es va gaudir
segur que hi va ajudar, però sense la
preparació, voluntariat i organització de totes les
persones que hi van participar, no hauria estat
possible. A tots ells dóna, en nom de la
Confraria les més sinceres felicitacions.

Enguany s’ha renovat tota la sabateria de la
comitiva del rei negre, i també s’ha actuat a fons
arranjant divers material i vestuari malmenat.

Com cada any, s’han realitzat altres activitats
entorn a la Cavalcada de Reis: Concurs de
Fanalets a dinou escoles de la ciutat (en
col•laboració de l’Ajuntament i de l’Hipercor), i
visita dels Tres Reis Mags a l’Hospital Josep
Trueta durant el matí del dia 6 de gener.

• Temps de Flors. Es va tornar a cedir Sant Lluc
perquè es formés part de l’itinerari de la mostra
floral “Temps de flors”. 

• Exposició soldats de plom. El mes d’octubre i
coincidint amb les Fires i Festes de Sant Narcís,
es va cedir Sant Lluc a l’associació “El Baluard”
per fer la seva tradicional Exposició de Soldats
de Plom. 

• Barraca de Fires de Sant Narcís. Dins els marc
de les Fires, enguany es va gaudir d’una
Barraca al recinte de la Copa. El  que podia ser
una bona empenta econòmica per la Confraria,
no va ser així, per una banda, pel mal temps que
va fer durant la major part dels dies, restant
afluència de públic i per l’altra, pel ferri control
que hi va haver dins el Recinte per part de la
Policia, per evitar la venda de begudes
alcohòliques a menors d’edat. Tot plegat, es va
traduir en una davallada de vendes i una
minoració del benefici previst. 

• Catifa de flors. El mes de maig, i coincidint
amb la diada del Corpus, la Confraria va
participar confeccionant una catifa dins el
recorregut de la Processó, on van participar-hi
un nombre important de confrares que va ajudar
a realitzar el disseny fet per la confrare Núria
Franquet. 
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• Loteria de Nadal 2011. Es vol agrair
públicament a tota la gent que col•labora
desinteressadament en la distribució i venda de
les participacions de Loteria de Nadal, que va
tenir una molt bona acceptació de vendes.

• Festivitat de Sant Pau. Enguany la celebració
de la Festivitat de Sant Pau es realitzarà el
proper diumenge dia 26 de febrer. En què
s’assistirà a una Missa a la Parròquia de Sant
Julià de Ramis, d’on n’és rector el nostre
Consiliari Mn. Sebastià Aupi, i tot seguit es
visitarà el complex dels Sants Metges-
Castellum, acompanyats per una persona
nomenada per l’Ajuntament. Posteriorment es
realitzarà un dinar de germanor al Restaurant
“El Racó d’en Pep”.

• Preparació dels actes de la propera Setmana
Santa. Enguany es segueix invertint en la
substitució, millora i compra de nou vestuari pel
Maniple, i a tal efecte es renova la resta de
cuirasses de cuiro dels membres de la Banda,
continuant la tasca iniciada l’any passat. També
es realitza una nova cuirassa pel mestre de
banda i el Botzinari d’Ordres.

Així mateix es compren 20 parells de sandàlies
de diferents talles, per substituir les que s’han
fet malbé, i es renoven tots els cordons de les
sandàlies del Maniple. 

També s’ha encarregat fer 10 noves llances per
a infants, ja que les que tenim actualment no
són suficients per atendre als nens i nenes que
venen a l’assaig que s’organitza cada any, el
dissabte abans de Rams.

• Penonista. La Junta Directiva ha escollit que el
Penonista d’enguany sigui el confrare Sr. Narcís
ARBOSSÉ i PUIG, per la seva dedicació envers
la confraria al llarg de molts anys.

També agraeix públicament l’actuació del
Penonista de l’any passat, el Sr. Lluís JEREZ i
FONTAO, que malgrat la incidència de no poder
portar el Penó en la Processó del Sant
Enterrament, el va custodiar amb tota dignitat.

• Signe de banda. Al llarg de l’any la junta ha
rebut dues propostes per incorporar al Maniple
un Signe de Banda. Aquesta figura fa temps que
està reivindicada pels membres de la banda. En
aquest sentit, es proposa, en aquest punt de
d’ordre del dia, iniciar un debat sobre la creació

d’aquesta figura i, si s’escau l’aprovació, de la
formació d’una comissió que redacti les bases
del seu disseny.

• El President expressa el seu sentit record als
confrares que ens han deixat durant aquest
últim any, el Sr. Anton VALERO i CAMPOS i el
Sr. Jaume GAUCHIA i GORGOLL, ambdós
manaies autèntics, compromesos amb la
Confraria i de reconeguda dedicació i
col•laboració envers l’entitat.

El Sr. President finalitza la seva intervenció
agraint a tots els Confrares la seva col•laboració
i esforç en el tarannà de la nostra Associació, i
molt especialment als companys de Junta
Directiva, que amb la seva dedicació, treball i
suport.

En aquest punt de l’Assemblea prenen la
paraula, per tal d’exposar els seus comentaris i
raonaments sobre valorar l’acceptació de la
formació d’una comissió que estudiï la creació
d’un Signe de Banda, els Srs. Jordi VIDAL i
BANCHS, Narcís ARBUSSÉ i PUIG, Max
VARÉS i DE BATLLE, Jordi TOMÀS i BARTRA,
Narcís VALTIERRA i CAULA, Pere JUANDÓ i
MARCÓ i Marc SUREDA i JUBANY.

Un cop debatut el tema es procedeix a realitzar
la votació, i s’aprova la creació de la comissió
per 20 vots a favor, 13 en contra i 10
abstencions.  

4. En el quart i darrer punt de l’ordre del dia,
s’obre el torn de Precs i Preguntes.

Prenen la paraula els Srs. Carles VAELLO
ORDIS, Diego PEREZ i ABUYÉ, Narcís
ARBOSSÉ i PUIG i Mn. Sebastià AUPÍ i
ESCARRÀ. 

Queden nomenats interventors els Srs. Quim
MORET i PASTELLS i Carles FERNÁNDEZ i
RODRÍGUEZ.

I sense cap més afer a tractar, es dóna per
finalitzada l’Assemblea General Ordinària, quan
són les 21:20 h, en el lloc i la data esmentats a
l’inici.

Francesc Masdevall i Pi, Secretari
Narcís Reixach i Blanch, President
Quim Moret i Pastells, Interventor
Carles Fernández i Rodríguez, Interventor
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PENDONISTA 2011

ull començar agraint a la Junta per haver
pensat en mi, i a tots els manaies i vestes
per l’atenció rebuda  durant tota la
setmana santa dels 2011.

Quan el  president de la confraria em va trucar
per dir-m’ho, em va satisfer molt, sobretot per
l’honor que em feia la confraria, que a tots els
que l’estimem sempre ens ha agradat ser
dignes de ser pendonistes algun dia. En aquell
moment vaig recordar a molts dels anteriors
pendonistes, recordant amb la satisfacció que
ells ho van viure, i per tant no volia ser menys, i
correspondre com a tal, i així ho vaig intentar.

El dimecres sant va ser molt intens, i més,
sabent que el temps pot ser no acompanyaria
aquell divendres amb els pronòstics del temps
que anàvem escoltant dels homes del temps
amb amenaces de pluja, que van encertar. Per
això vaig decidir viure al màxim aquest dia de
dimecres sant, i compartir aquells moments amb
la meva família, els meus amics, companys de
feina i manaies i vestes  més propers, a part
d’agrair l’assistència del Sr. Bisbe Joan Pardo,
l’Alcaldessa Sra. Pagans i regidors,  sobretot
l’assistència  de tots els expresidents de la
confraria (Narcís Pérez, Joan Aleñà, Marius
Fuertes i Carles Mascort) tenint entre tots un
record pels que ens varen de deixar q.e.d.
Joaquim Pla, Vicenç Nogué,....

El dimecres quan vaig sentir els timbals i els
pifres, i  veient-los en formació  acostant-se des
de la plaça Catalunya vaig sentir una grata
complaença ja que venien en el meu
homenatge. Van ser uns moments que mai
oblidaré: 

Quan en Josep Maria Esteba em va lliurar el
penó al voltant de tots els que ens
acompanyaven.

Quan varen tocar la marxa d’infants en penjar el
penó, inenarrable. Desitjo que ho puguin viure
així els futurs pendonistes.

El petit parlament de benvinguda amb una
petició d’unió entre tots els que componem la
confraria.

La passejada de salutació dels companys
manaies formats repicant les llances al meu pas
d’amistat corresposta... M’és molt difícil
descriure el que vaig sentir i viure en aquell
moment. Gràcies a tots/es!.

El divendres, tot gaudint com cada any el poder
ajudar un mica a  treure els passos per
preparar-los, que més que ajudar, és la
convivència entre els companys confrares de
tants anys, més quan aquest any era el
pendonista, rebent tot el dia salutacions i
felicitacions. 

Per la tarda, ja ho sabeu, el temps ens ho va
espatllar tot, dels pocs divendres de la nostra
petita història que no ha pogut sortir la processó
i em va tocar a mi,  i per tant no vaig poder
portar el penó pels carrers de la meva estimada
Girona, encara que la petita processó dins de la
Catedral en va compensar, així com el senzill
acte portat pel nostre bisbe Joan Pardo.

El que si recordaré per tota la meva vida va ser,
potser, i que  m’ha deixat el millor record de tota
aquella setmana santa, va ser l’entrada a Sant
Lluc, m’explicaré:

V
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Una vegada presa la decisió que no podia sortir
la processó, se’m va comunicar que em vindrien
a buscar i em portarien cap a Sant Lluc amb el
Penó,  i així fou. Quan vàrem arribar a Sant Lluc
les portes  eren tancades, vaig pensar que ja
havien marxat tots i per tant només anava  per
portar el penó per l’acte que es faria el vespre;
però de cop, es varen obrir de bat a bat  les
portes de Sant Lluc i tot hi que plovia, i en tota
la seva majestuositat vaig veure a tots els
manies formats i tot seguit tocaven  la marxa
d’honors. No us podeu imaginar el rubor que em
va entrar i amb les cames tot tremolant vaig
anar passant enmig d’aquella magnifica
formació, plena d’amics  manaies i vestes. Una
altra vegada,  deixeu-me dir, increïble, on
únicament hi eren el bisbe, els manaies i vestes.

Es va resar  el Pare Nostre com cada any abans
de cada sortida, en aquells moments em varen
venir a la memòria tots aquells que podrien
haver estar en el meu lloc i ens varen deixar que
e.p.d., i  com sempre Visca Sant Pau!!!  Visca
els Manies!!!

Em queda la recança de no haver pogut sortir
portant el nostre Penó pels carrers de Girona,
però la resta d’actes viscuts aquesta setmana
han valgut la pena,  deixant-me un record
inoblidable. M’hagués agradat haver poder
lliurar el casc  als  manies que feien 25 punts
que no varen poder recollir, i  a les vestes la
placa commemorativa.

Acabo de conèixer que el proper pendonista pel
2012, ha estat escollit un manaia de tota la vida
Narcís Arbossé, al que lliuraré el Penó. Li desitjo
que sigui tant feliç com ho he estat jo.

Per acabar aquests línies només demanar a tota
aquesta família que composem els manaies i
vestes de la Confraria de Jesús Crucificat,  que
malgrat tot el que hagi passat, hem d’estar tots
junts ja que la confraria ens necessita a tots/es.
Hem de treballar tots junts per aconseguir que el
2015, la celebració del 75è aniversari sigui la
millor  possible, i  si es pot millorar  la del 50 que
encara en guardem un bon record.

Gràcies a tots!!

Lluís Jerez i Fontao
Pendonista 2011



SETMANA SANTA 2011

illuns divuit d’abril de dos mil onze.
Sonen les campanes de la Catedral de
Girona; són les deu de la nit i el Maniple

de Manaies de Girona s’enfila cap a la plaça
dels Apòstols on realitzarà el primer assaig.

Entre els confrares es comença a respirar
l’ambient de Setmana Santa. Al primer toc de
timbal el Maniple es posa en alerta i a punt per
iniciar el llarg assaig de dues
hores. Es recordaran les diferents
evolucions: l’estrella, la roda i la
majestuosa pujada de les escales
de la Catedral.

L’endemà, dimarts tornem-hi! Els
espera un altre intens assaig
perquè surti tot a la perfecció el
Divendres Sant, però el Maniple
ho encara amb ganes i il•lusió.

El Dimecres Sant és un dia
especial per l’entitat, es lliura el
Penó a un confrare que hagi
destacat per la seva trajectòria a
l’associació. Aquest el guardarà
fins al Divendres Sant, que el
portarà durant la processó del Sant
Enterrament. Per sort avui no plourà, i el
Maniple de Manaies i les Vestes podran realitzar
el lliurament del Penó al confrare Lluís Jerez i
Fontao, persona estimada per la confraria que hi
ha col•laborat d'una manera intensa durant
molts anys. El confrare Jerez rep el Penó de la
mà del penoner sortint, Josep Maria Esteba i
Cama, en el cèntric Passeig General Mendoza.

El Divendres Sant pel matí és la jornada de
portes obertes al Castrum. El dia clareja amb
pluges intermitents i totes les confraries
s’afanyen a guarnir els passos. La majoria
d’aquests esperaran a la plaça de la Catedral a
que comenci la processó tot aguantant
estoicament l’aiguat que cau. 

Toquen les set de la tarda i els Manaies es
concentren puntualment al Castrum, seu del
Maniple. Les pluges són intenses però fins al

darrer minut no es perd l’esperança d’anar a
buscar el Penó. Malauradament el temps no
dóna treva i es decideix, a contracor, no sortir. 

A les vuit del vespre es confirma que s’anul•la la
Processó del Sant Enterrament. No obstant, a
les deu de la nit, se celebra un acte solemne i
emocionant a la Catedral de Girona, on una
representació dels Manaies i de les Vestes de la

nostra confraria hi són presents, juntament amb
molts fidels i amb representants de les diferents
confraries de la ciutat, presidides per darrera
vegada per Xavier Ribera i Borrell com a
President de la Junta de Confraries de Setmana
Santa de Girona, qui també és confrare de la
nostra associació. L'acte litúrgic l’oficia
l’Il•lustríssim i Reverendíssim Bisbe de Girona,
Monsenyor Francesc Pardo i Artigas. 

Com és tradició, s’acaba amb el ressopó de
germanor de la confraria, una bona xocolata
calenta ens ajudarà a endolcir la jornada! 

La propera Setmana Santa, de ben segur la
tornarem a viure amb molta intensitat, això si,
pregant que aquesta vegada no plogui!

D
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LLEGENDA D’EN PERE MANAIA

iu la llegenda que un veí de la Vall de la
Foscor, actualment anomenada Vall de
Sant Daniel, era el botxí de la ciutat de
Girona. 

Aquesta persona estava casada i tenia dos fills,
en Pere que sempre l'ajudava i la Gertrudis.

La història ens ha fet saber que les eines dels
botxins (destrals), tenien el nom de "manaia".

En moments i dies d’execució el botxí manava
al seu fill Pere que preparés la "manaia", les
cordes i el sarró. 

Aquella frase era escoltada per molts veïns de la
vall i que els quedà en la memòria. Cosa que va
fer a en Pere l’anomenessin el "Manaia".

Al fer-se gran, en Pere el "Manaia", i un cop
mort el seu pare, va decidir fer un vot de
penitència tot recordant les vides que el seu
pare havia llevat i que ell sempre acompanyava

fins el patíbul. Creient que la millor manera de
fer-ho era anar a la Processó de Divendres
Sant.

Amb els anys i amb l'ajut i aprovació de
companys i amics de la mateixa vall, va crear un
grup d'armats que, cada Divendres Sant,
acompanyava la Processó.

Aquest grup d'armats va ser anomenat Els
Manaies.

Segons la mateixa llegenda, la mateixa
"manaia" que en Pere el Manaia portava
desfilant en la Processó, i que tantes vides
havia pres, va ser dipositada en una cova
propera a la Font dels Lleons de la mateixa Vall
de la Foscor i que actualment és troba
desapareguda.

Diego Pérez Abuyé

D



SOLDAT DE PLOM 2011

’Església de Sant Lluc va tornar a obrir les
portes durant les Fires i Festes de Girona
per donar sopluig a l’Associació “El
Baluard”, Centre d’Estudis Històrics i Fets

d’Armes de Girona, entitat que organitza les
Exposicions “Soldat de Plom”.

En el concurs d’enguany hi varen participar
col•leccionistes de moltes comunitats
autònomes espanyoles, de França, d’Itàlia, de
Bèlgica, d’Holanda, …

Com en edicions anteriors, amb el suport de la
World Soldiers Model Federation, que
assessora en l’elecció del Jurat Internacional, es
celebren demostracions d’escultura, de pintura,
conferències i tallers. Revistes especialitzades
varen ser presents per realitzar reportatges de
la trobada de miniaturistes. Girona és un dels
concursos més importants del món, el prestigi
d’aconseguir una medalla és molt apreciat, per

això per als millors escultors i pintors del món és
cita obligada.

L’exposició, que va estar oberta durant totes les
Fires, va ser visitada per milers de turistes i un
bon número d’aficionats que es van desplaçar a
Girona per gaudir de les vitrines que hi havia a
Sant Lluc. L’Associació va presentar un treball
de recerca sobre la “Croada Gironina durant el
1808-1809”, el nostre soci Jordi Pericot va
exposar un molt interessant i molt ben
documentat treball sobre els gironins que varen
formar part de les diferents companyies que
formaven part d’aquestes tropes civils que
defensaven les muralles de Girona durant la
Guerra del Francès, vàrem presentar la figura
commemorativa que representa un abanderat
de la Croada, (la bandera original es conserva
en el Museu d’ Història de la
Ciutat). La figura va ser
modelada per l’escultor
Antonio Zapatero Guardini i
pintada per en Jesús
Gamarra.

En el moment d’escriure
aquest resum del que va
ser el Soldat de Plom 2011,
ja han aparegut reportatges
de l’esdeveniment en revistes franceses i
italianes i en un bon número de blocs i pàgines
d’internet, entre les que destaquem la televisió
online de Figurines TV, en tots aquests mitjans,
es destaca el magnífic estat i situació de Sant

L
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Lluc, en el cor de la
Girona antiga, i que és
molt interessant
compaginar el Soldat
de Plom amb la visita
de la Ciutat, i en tots
es recomana que es
reservin les dates de
les Fires i Festes de
2012 a Girona per
visitar la Ciutat i
l’Exposició.

Com sempre agrair a la Confraria de Jesús
Crucificat – Manaies de Girona per les facilitats
i el suport per poder dur a terme aquestes
exposicions que ja són part tradicional dels
actes de les Fires i Festes de Sant Narcís a la
ciutat de Girona.

Pere Masferrer Castellà
El Baluard
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TEMPS DE FLORS A SANT LLUC
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issabte 16 d’abril de 2011 els nostres
confrares i confraresses més joves
varen realitzar el sisè assaig de

manaies petits. Tot i que el número de
participants es va incrementant any rere any,
aquest any varem experimentar una sensible
davallada donada la coincidència d’altres actes
organitzats per l’ajuntament.

El fet que la confraria disposi de vint-i-cinc
llances petites, rèplica de les que fan servir els
adults però amb punta de fusta, facilita que els
més remenuts puguin afegir-se a l’assaig sense
problemes, i justament van ser els més petits els
qui van oferir les estampes més entranyables
donat que alguns portaven alhora xumet i llança.

Així que de nou, després d’una breu xerrada
sobre la Confraria i el Maniple, els voluntariosos
aspirants varen formar davant de Sant Lluc a les
ordres d’alguns manaies veterans que els varen
dirigir fins a la Plaça dels Apòstols per fer agafar
bé el pas al compàs de bombos i timbals i amb
la melodia dels pifres que anunciava el seu pas.

La trobada va finalitzar amb un berenar i de nou
els petits van gaudir de tot plegat acompanyats
pels grans que no van perdre l’ocasió de fer
fotos per tenir un grat record de quan, de ben
petit o petita, el seu fill o la seva neta ja portava
la llança dels manies amb decisió.

La realització d’aquest assaig és possible
gràcies a la col•laboració dels manaies adults
que hi assisteixen per ajudar-hi sota la direcció
de l’actual vocal de manaies. Us convidem de
nou a participar-hi, especialment als manaies de
banda, ja que sense música els nens no podrien
desfilar.

Recordeu també que aquells nois que facin 14
anys durant el 2012 podran presentar-se també
dilluns sant a Sant Lluc a les 20.30 hores si
desitgen incorporar-se a l’assaig de manaies
suplents del maniple gran.

D

SISÈ ASSAIG DE MANAIES PETITS

L’assaig d’aquest any es durà a terme el
proper dissabte 31 de març de 2012, de les
16.00 hores fins les 19.00 hores. 

VISITA AL TALLER
D’ARTESANIA RAMON BOIX

Enguany, i per gentilesa de l'Esteve Sánchez
i Blanco i del nostre confrare Ramon Boix, el
taller "Metalls Ramon Boix" farà una jornada
de portes obertes, perquè els confrares que
ho desitgin puguin atansar-se al taller del
carrer de les Ballesteries entre les 11 del
matí i la una de la tarda del dissabte 31 de
març, per veure com es treballen els
característics cascs, escuts, cuirasses i
llances dels manaies. 

El mateix dia a les quatre de la tarda tindrà
lloc l'assaig de manaia per a nens i nenes.
Dues activitats perquè els confrares més
petits,  acompanyats de la família, visquin la
confraria.



CATIFA DE FLORS PER CORPUS

n any més en la diada de Corpus
Christi, la Confraria va elaborar la
tradicional catifa de flors en l’espai que

tenim assignat habitualment davant de
l’Església de Sant Lluc.

Sota la direcció de la Núria Franquet, uns
quants confrares vàrem elaborar la catifa
interpretant el seu disseny. 

Sota un fons d’escorça negre, sobresortien una
sèrie de figures geomètriques, concretament
uns cercles de diferents mides, omplerts amb
pètals de clavells de diferents colors ( rosa,
fúcsia, groc i blanc) que configuraven unes
bombolles que tenien el seu origen en la paraula
Manaies. Tot el conjunt estava emmarcat pel
verd de les tiges dels propis clavells envoltat per
pètals de colors rosa i blanc.

Experimentar tot el procés de creació i
elaboració de la catifa, el resultat de la feina
feta, l’esmorzar en comunitat i en general
l’ambient que es respira durant tota la jornada,
és una experiència inoblidable i una activitat
engrescadora a la que animem a tots els
confrares a participar-hi.

U
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VISITA A L’HOSPITAL JOSEP TRUETA

Com cada any, la mainada hospitalitzada al
Josep Trueta va rebre amb molta il·lusió la visita
de Ses Majestats i va gaudir amb alegria de la
seva visita.

Dies abans, la visita de Ses Majestats va ser
precedida  per una comitiva formada per carters
reials. D’aquesta forma es va poder agilitzar el
procés de lliurament de les cartes als reis.  Els
carters molt pacientment varen recollir una per

una totes les cartes de la mainada. 

Cap al migdia, Ses Majestats van acomiadar-se
de Girona amb el desig de retrobar-se l’any
vinent amb tots els nens i nenes de la ciutat de
Girona.

ALTRES ACTIVITATS DE SES MAJESTATS

FEM EL FANALET PER ANAR A ESPERAR
ELS REIS, CURS 2011-2012

l divendres passat, 16 de desembre de
2011, es van lliurar els premis del XVIII
Concurs “Fem el fanalet per anar a
esperar els Reis” al Pavelló de Palau,

adreçat als nens i nenes d’educació infantil i
primer curs de primària de les escoles de
Girona. El concurs, patrocinat per Hipercor i
organitzat per l’Ajuntament de Girona i els
Manaies, va tenir els següents premis:

PREMIS

CATEGORIA A (P3 i P4 d'Educació Infantil)

PREMI                   ESCOLA
1r Escola Dalmau Carles

2n Escola Vila-roja
2n Escola Annexa

3r Escola Carme Auguet
3r Escola Ed.especial Font de l'Abella
3r Escola Marta Mata

CATEGORIA B  (P5 d'Educació Infantil i 1r
d'Educació Primària)

PREMI                   ESCOLA
1r Escola Vila-roja

2n Escola Pericot
2n Escola Pla de Girona

3r Escola Maristes-Girona
3r Escola Bell·lloc del Pla
3r Escola Sagrada Familia

MENCIONS ESPECIALS PER A LES
ESCOLES

PREMI                   ESCOLA
1r Escola El Bosc de la Pabordia
2n Escola Font de la Pólvora
2n Escola Les Alzines
2n Escola Eiximenis

E
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CAVALCADA DE REIS

nmig de la crisi va arribar ahir la nit més
esperada. El Reis d'Orient, Melcior,
Gaspar i Baltasar van fer acte de

presència a Girona carregats d'uns regals que a
quarts de sis de la tarda van començar a
mostrar als més menuts al campament dels
Jardins de la Muralla. Les activitats per a la
quitxalla van donar pas a l'inici de la cavalcada
que, com en l'edició anterior, es va iniciar amb la
baixada amb tirolina fins al passeig General
Mendoza. Els tres Reis, més grans però
immortals, ho feien a peu a través del pont de
l'Alferes Huarte on les tres carrosses reials,
tirades per cavalls, els esperaven entre crits i el
càntic tradicional. 

I "Visca els tres Reis, de l'Orient!", cridaven
abrigats els nens i nenes. Observaven amb
il•lusió les figures imponents dels mags i les
petites mans sostenien fanalets il•luminats, a
punt per rebre caramels. I és que aquest any
n'hi va haver com mai, dues tones, aptes per a
celíacs però que en algun tram de la comitiva
sortien llançats com projectils. Tots tres Reis van
ser generosos, si un d'ells et mirava -com el
blanc, amb unes modernes ulleres- no tenia
problemes a engrapar la llaminadura i fer-la
volar per les voreres. Però el cuiner i la seva
carrossa, que prepara els caramels i els menjars
reials, s'ho van passar enguany d'allò més bé.
Animat, semblava voler estabornir els infants i

més grans a cop de caramel. I per això, va rebre
crits d'alegria a parts iguals amb uns Reis que
després de passar pel carrer de la Rutlla, no
sense dificultats, van fer el poc tram del Migidia
obert. Per la Salle, estret però sense problemes,
van enfilar Joan Maragall per esquivar cap a la
plaça Pompeu Fabra, un pas recuperat en
aquesta edició després de sis anys de no fer-ho
per les obres de l'antic hospital Santa Caterina. 

La comitiva, formada per 350 personalitats i deu
carrosses, va arribar fins a la plaça Marquès de
Camps, girar cap a la Gran Via, l'avinguda Sant
Francesc, plaça Catalunya i, finalment, a dos
quarts de nou del vespre, va fer l'entrada

triomfal a la plaça del Vi, on
centenars de persones els
esperaven animats per alguns
dels patges. 

L'alcalde de Girona, Carles
Puigdemont, va rebre els mags i
va ser distingit amb un tall de
coca. Després de pronunciar un
discurs breu amb els desitjos
generals de la ciutat, Baltasar va
dirigir unes paraules als
assistents poc entenedores però
divertides. El patge traductor va
fer arribar als petits la voluntat
dels Reis perquè fessin bondat i
els va recordar que hi ha molts

nens i nenes d'altres països que ho passen
malament i els va animar a mantenir la
innocència. 

Per acabar la festa i abans d'anar a dormir, es
va alliberar un colom blanc -que desorientat va
xocar contra la part alta d'un edifici a tocar el
consistori sense greus conseqüències- i,
finalment, els mags es van acomiadar sota uns
focs artificials. Amb les cartes ja recollides, els
Reis es van disposar a iniciar la llarga nit que els
esperava.

David Jiménez
Diari de Girona

E
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SANT PAU 2012
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l dia 26 de febrer d'enguany vàrem
celebrar la tradicional festivitat de Sant
Pau, Patró de la nostra Confraria.

Aquest any i seguint el mateix model que venim
organitzant els últims anys, de donar a conèixer
diversos indrets al voltant de la ciutat de Girona,
vàrem desplaçar-nos a la veïna població de
Sant Julià de Ramis, on a la seva església
parroquial va tenir lloc la missa en honor al
nostre Patró, celebrada pel nostre Consiliari Mn.
Sebastià Aupì, qui va tenir un sentit record per a
tots els confrares difunts que ens han deixat al
llarg dels anys.

Acte seguit i acompanyats per una Guia turística
cedida molt amablement per l'ajuntament de
Sant Julià de Ramis, vàrem visitar les
excavacions que s'estan portant a terme en el
Castellum i a la capella dels Sants Metges. Val
a dir que la visita va ser molt interessant,
permetent a molts de nosaltres descobrir un
indret molt a prop de la nostra ciutat amb unes
vistes immillorables dels Pirineus, l'Empordà, el
Montgrí, les Guilleries, etc.

Com és habitual, a l'hora de dinar ens vam
aplegar al restaurant "El Racó de Can Pep", on
vàrem gaudir d'un menú excel·lent cuinat per el
nostre confrare Joan Bta. Garcia.

Una vegada acabat el dinar, va tenir lloc el
sorteig de regals cedits per una sèrie de cases
comercials que van fer les delícies de tothom,
sobretot dels confrares que van gaudir de premi.

E



SECCIÓ DE VESTES

ovament s'acosta la Setmana Santa i
veiem amb ganes el moment de tornar a
vestir-nos les nostres vestes i de tornar a

sortir pels carrers de Girona.

Esperem que aquest any les inclemències del
temps no ens tornin a jugar una mala passada i
que puguem realitzar totes les activitats de la
Setmana Santa tal i com estan programades.

Des de la Confraria continuem treballant per tal
que, un any més, puguem sortir pels carrers de
Girona acompanyant als manaies i participant a
la Processó del Divendres Sant. I volem que
tothom que vulgui formar part d'aquests actes
pugui fer-ho, és per això que posem a la vostra
disposició les vestes que tenim i us encoratgem
a ser partícips dels actes de la Setmana Santa.

Us demanem, un cop més, la vostra
col•laboració en aquest aspecte, si teniu alguna
vesta que no feu servir i podeu cedir-la a alguna
altra persona que vulgui participar a les sortides
de Setmana Santa amb la Confraria.

Som molt conscients que sense la col•laboració
de moltes de les persones que participeu tot el
que realitzem no seria possible de tirar
endavant. Molta gent, de manera totalment
desinteressada, ens ajuda i col•labora
activament amb les activitats de la Setmana
Santa. Tothom és important i tothom és
benvingut. La suma de tots els esforços és el
que ens fa tirar endavant com a Confraria. Ens
alegra i, alhora, ens omple d'orgull el fet de tenir
tanta gent posant-hi el seu granet de sorra. Us
en donem les gràcies molt sincerament!

Roser Massanas i Ordóñez
Vocalia de vestes

N
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CALENDARI D'ATENCIÓ A LES VESTES

Per tal d'atendre a tothom qui necessiti
vestes, atxes o per adquirir qualsevol dels
seus complements, ens podreu trobar a Sant
Lluc els dies següents:

Dimarts 27 i dijous 29 de març, de 19.00 a
20.30 hores.

Dissabte 31 de març, de 16.00 a 18.00
hores, coincidint amb l'assaig de mainada.

Dilluns 2 i dimarts 3 d'abril (dilluns i
dimarts sant), de 19.00 a 20.30 hores.

Divendres sant 6 d'abril, al llarg del matí.

Així mateix, us demanem que tingueu la
gentilesa de no venir a encarregar ni buscar
vestes la mateixa tarda dels dies que hi ha
sortides, és a dir, ni dimecres ni divendres
sant a la tarda o vespre, ja que, com sabeu,
són moments de molt d'enrenou al Castrum i
no us podem atendre com cal.

Hi ha la possibilitat que aquest calendari
d'atenció a les vestes sigui modificat, cosa
que faríem constar a la nostra pàgina web: 

http://www.manaies.org





LES ESCALES DE LA CATEDRAL

ada any, benvolgut Manaia, sortim a la
processó del Sant Enterrament del
Divendres Sant acompanyant a totes les

confraries de la Ciutat.

Sortim al toc de les 10 de la nit, ben puntuals, on
el redoble dels timbals i el toc ferm de la llança
anunciar un silenci colpidor per admirar els
Passos que ens recorden aquests dies Sants.

Durant dues hores marquem el pas. Un pas que
en algunes ocasions fa front a una meteorologia
adversa en constància i valentia.

Després de dues hores ens topen davant un
Retaule de pedra, que es la façana de la nostra
Catedral. Un retaule on els sants i les Virtuts
Evangèliques ens conviden a mirar vers el Cel,
vers l’Eternitat, vers la Promesa definitiva de
Jesús Ressuscitat. 

En aquesta façana, just a la seva escalinata
imponent, en pas lent, respectuós i a sol cop de
llança ens incorporem fins a completar-la i així
assenyalar un camí, una Veritat, un Misteri que
volem compartir amb tota les confraries i tota la
ciutat. Us ben asseguro que Dante, si ens
hagués conegut ens hauria utilitzat d’imatge per
rubricar el seu Paradís en la Divina Comèdia.

Però, aquí comença el Misteri que ens commou.
Un Misteri que esperem, fins i tot encarant-nos
a la tramuntada freda que acaricia les nostres
cuirasses. Una espera atenta com Jesús al Pou
de Samaria, on espera per compartir la seva
Gran Veritat. Nosaltres, en canvi, esperem per
compartir el nostre Gran somni.

Esperem compartir des del silenci l’arribada de
les vestes. Unes vestes que ens commouen per
tota la vida amagada que hi ha. Una vida
amagada plena  d’il•lusions i decepcions, de
tristeses i alegries . Una vida digna d’una gran
història que no potser menyspreada  per una
trista anècdota.

Una trobada amb les vestes commoguda pel joc
de mirades que ens desperta pensaments i
pregàries d’admiració i petició pròpies. Una
trobada que la respectem en el temps, perquè
tots puguin arriba i prendre el seu lloc, com

nosaltres l’hem pres minuts
abans a pas lent i decidit per
espera la Creu de Jesús.

Si per espera la Creu. Un signe
de Victoria i no de derrota. Una
creu que ens convida a creure
que tot es possible. Que no hi
ha adversitat més amarga que
ens pugui allunya de Déu
creador de tota bondat infinita.
Aquesta certesa la intuïm, la
somiem i també la volem fer

nostra, perquè esdevingui la nostra gran
definició de Vida entre els altres.

Una creu rebuda amb tots els nostres respectes
en la llança inclinada. Uns respectes anunciats
per tres daus, que ens recorden a la Trinitat:
Pare, Fill i Esperit Sant. Tres daus per rebre el
Fill que ens ha salvat. I en aquest gest de
llances inclinades: una invitació a l’adoració
d’aquell qui creu profundament en les nostres
possibilitats, sempre que siguin escaients en la
seva Voluntat, com diem i repetim en el Pare
Nostre en vàries ocasions, sense adornar-nos
compte en varies ocasions.

Aquest és la gesta que esperàvem tots en
l’arribada de l’escalinata. Aquesta és la gesta
del Pou de Samaria. El misteri de la trobada de
Jesús amb la dona samaritana. I aquesta gesta
ens ajuda a redescobrir la Promesa, que des del
baptisme expressem i compartim en Jesús: la
salut i la salvació de les nostres vides. Una salut
que rau en la serenor de sentir-nos estimats per
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aquest Déu de la Vida que creu profundament
en nosaltres i les nostres sorpreses, perquè
esdevinguem les seves normes versions de
l’Evangeli. Una estimació que topa amb la
nostra por i odi. Una por i odi que no ens permet
acollir la seva Voluntat i ens angoixa en deserts
contundents d’egoisme. Per això, demanem que
ens doni una Pau per la salut. La Pau de
descobrir els altres com oportunitats per
descobrir la meva diferència que es
complementar amb els altres. I així ser capaç de
recrear de nou el seu Regne de Déu que és la
benaurança definitiva, la meva felicitat per
sempre.

Per això estimat manaia!
Assaboreix i prega en aquesta escalinata

Única per a tu.
Descobreix rere cada vesta,

Aquella gran història personal 
Que no mereix ser mai tacada

Per tristes anècdotes de la vida.
Descobreix rere els petits confrares,

Que darrera el seu imprès cansament 
Al pujar les escales,

Aquella mirada plena d’il•lusió per fer seva
l’escalinata

I complir els seus petits somnis.
I en l’arribada de la creu

Il•lusiona’t a agrair i a confiar
Que tot és possible!
Que gràcies a Jesús,

No hi ha adversitat prou forta
Per vèncer la seva Promesa Eterna.

Gràcies company manaia per compartir aquesta
experiència!

Gràcies companya vesta per acompanyar-vos
en la processó!

Que tots compartiu una Bona Pasqua!

Mn. Sebastià Aupí i Escarrà
Conciliari
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l'amic Jaume Gauchia i Gorgoll que el
proppassat, 30 de Desembre, ens va
deixar (e.p.d).

Jaume et vull recordar
com a Manaia, que és
com més relació hem
viscut.

L'any 1940 vas ser un
dels fundadors del
Manípul de Manaies,
recuperant així una
vella tradició Gironina,
més tard intervingueres
activament a

desenvolupar la Cavalcada de Reis, membre
actiu de varies Juntes dels Manaies, a les
processons sortires d'Optio de la 1ª Optiada, i
donant les ordres a tot el Manípul, posteriorment
d'Optio Abanderat i tingueres l’honor de ser
Pendonista l'any 1998, orgull i satisfacció per a
tot manaia, també vas tenir part destacada a la
Junta de Confraries, a la Confraria del Sant
Sepulcre, a l'església dels Dolors, Escolania del
Mercadal i moltes altres activitats que has dut a
terme durant la teva vida.

Puc dir que ens ha unit una bona amistat,
iniciada quan vaig tenir el primer contacte amb
la confraria l'any 1947, recordo que als assajos
i a la processó impressionava la teva
personalitat, serietat, dedicació i veu potent a
l'hora de manar, vas ser l'exemple a imitar de
molts manaies i crec, sens dubte, que tots
tindran un record per a tu.

De mes grans la nostra relació va augmentar,
sobretot per l'assistència a les Juntes dels
Manaies, allà vam passar moltes hores i molta
fred com era habitual, a Casa Carles,
recordaràs que allà era la cuina de moltes coses
bones i algunes de dolentes, però sempre
superades pensant en el be de la Confraria i per
l'esperit manaia que hem viscut .

Estem parlant de molts anys dedicats a la
Confraria en cos i anima, m'agradaria explicar
les moltes anècdotes que a través dels anys
varem passar, però les deixaré, nomes diré que
tu vas fer moltes coses ben fetes i que tot el que
vas fer per la Confraria vas fer-ho de tot cor i
creient que feies el millor, d'això puc donar-ne fe
i no podria ser d'altra manera, senties els
manaies i n'és estic segur, per això m'agrada
poder-ho transmetre. 

M'alegra doncs haver estat amic de persones
que han treballat per mantenir la processó de
Setmana Santa, la confraria del Manaies i
estimar Girona, tu Jaume hi eres quan tots
varem aguantar els temps dolents que molts
recordem, en que allò mes probable era haver
llançat la tovallola, però la fe amb el que fèiem i
el perquè ho fèiem, ha donat els seus fruits i
avui Girona continua tenint, Processó, Manaies
i Cavalcada.

No puc deixar d'esmentar sobretot el teu caire
familiar i humà, que vas saber, junt amb la teva
esposa Maria, transmetre als vostres fills
l'estimació pels manaies.

Últimament he anat perdent manaies, amics
apreciats com tu, amb els que varem passar
bons moments gaudint de bona conversa,
treball i també taula sols o acompanyats de les
respectives esposes. Aquí vull tenir un record
especial per a ells Vicenç Noguer (e.p.d) ,Candi
Jordan (e.p.d), i de tots els manaies que ens
han deixat, això m'entristeix però entenc que és
llei de vida, Jaume si estàs amb ells una forta
abraçada a tots.

Per acabar vull recordar el moment de silenci
que ens demanaves abans de sortir a la
Processó, i que amb la teva veu forta, ens
convidaves a resar un Parenostre. Avui Jaume
el resaré per tu. 

Joan Ferrer i Torres

EN RECORD A JAUME GAUCHIA
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PROJECTE DE L’ANY 1941 PER LA FORMACIÓ I EQUIPAMENT DELS NOUS
MANAIES DE GIRONA

Per Francesc Masdevall i Reitg

i obrim el primer volum de l’arxiu històric de la Confraria, a primer terme hi trobarem un
document sota el títol de “Proyecto de J. Pla i Dalmau (año 1941)” que despertarà la nostra
curiositat. Es tracta d’una primera idea sobre la qual es fonamentaria l’estructura de la

formació i l’equipament del nostre Maniple i que, afortunadament, ha perdurat fins els nostres dies.

Aquest petit projecte va ser conseqüència de l’èxit de la improvisada desfilada de manaies de la
processó del Divendres Sant de l’any 1940, recent acabada la Guerra Civil. Cal dir que, en
organitzar la formació, no es va trobar res de la indumentària d’aquella antiga comparsa i es van
haver de llogar uns equips molt precaris a una sastreria de teatre de Barcelona. La preparació de
la desfilada per la Setmana Santa de l’any següent va ser un bon moment per refer-ho tot de nou i
crear un Maniple gironí digne i en tota regla que obrís la processó del Divendres Sant. Aquest
projecte és el tema que intenta tractar l’article d’enguany.   

Per documentar-lo el millor possible, reproduïm les pàgines del document esmentat, el qual conté,
com veurem, el text encara en castellà i alguns esbossos molt elementals de l’equipament i de la
formació. Com veurem, malgrat la seva simplicitat, el propòsit és ambiciós i està molt ben definit.  

La formació 

La lectura del document porta a la conclusió la seriositat de la iniciativa que dóna una estructura
molt militar a la formació, la qual cosa és molt lògica i convenient i que afortunadament s’ha
mantingut fins a l’actualitat. Però el sorprenent és que aquesta estructura sintonitza més en una
formació militar contemporània que no pas en la que deuria ser la d’un manipulus de les antigues
legions romanes. 

Per il•lustrar millor aquesta qüestió, cal fixar-nos en la formació proposada pel  2n any (1942). Obre
la formació una esquadra de Potentiores. Els segueix el Signifer aquilifer amb graduació de
Decurio, portant el signe de l’àguila. A continuació la banda de música. Al front de les dues seccions
de llancers hi figura el Centurio muntat a cavall. Les dues seccions les anomena Optiades i estan
manades per un Optio cada una. L’Optiada la composen dues decúries amb un decurio al cap i un
sotdecurió que se situa al núm. 6 de la seva filera. Entre les dues Optiades se situa la bandera del
Maniple, portada per un Optio i escortada, sembla, per dos decurions. Centra i tanca la 2a Optiada
un Tesserarius. Al darrere del gràfic de la formació hi figura un element no identificat que sembla
escortat per quatre individus. 

Aquesta proposta de formació pel 1942, així com la de l’any 1941, té una estructura molt similar a
la d’una companyia d’honors d’un exèrcit contemporani amb esquadra de gastadors, banda de
música, bandera i piquet de tropa. Així els nostres Potentiors serien l’esquadra de gastadors d’una
agrupació d’infanteria. El Signifer i els músics sintonitzarien amb la banda militar. 

EQUIPAMENT I FORMACIÓ, ELS ORÍGENS

S
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El Centurio seria el Capità que manaria les seccions de la companyia d’honors, les quals estarien
manades per un Tinent cada una i que en els manaies seria l’Optio. La composició de cada secció,
a l’exèrcit de 33 soldats i al Maniple de 20 manaies, està composta de tres fileres o pelotons d’11
soldats, els quals el primer és un sergent (o caporal 1r) que té al seu càrrec dos caporals amb
quatre soldats cada un. En la proposta pel Maniple, el sergent seria el decurio i el segon caporal de
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la filera seria el 6è manaia que el projecte anomena sotdecurió. Entre la 1a i 2a secció, que en els
nostre cas són les Optiades, hi desfila la bandera nacional escortada per un oficial de bona
graduació i en el nostre cas hi desfilaria la bandera del Maniple escortada per dos decurions. La
formació d’una companyia contemporània s’estructura en columna de 3, poden desfilar per
seccions o agrupades en un sol bloc de 99 individus. Compta amb tres seccions, que actualment
en el nostre Maniple són les tres Optiades.   

Insistint en la sintonia amb l’estructura militar contemporània, cal destacar la descripció que el text
de referència fa de la plantilla pel 1r any (1941). Planteja la composició d’una Plana Major i això
connecta amb els exèrcits actuals. 

Cal destacar el fet que aquesta idea per a la formació bàsica del Maniple havia de respectar, en
certa forma, l’antiga i tradicional formació en columna de dos per la processó del Divendres Sant
que permet adaptar-se a les evolucions que fan les optiades amb els moviments de l’”estrella” i la
“roda”. Per això les seccions o Optiades del Maniple es composen de dues decuries i no de tres,
essent el replegament de la formació en múltiple de dos, i poden formar una columna de quatre i
no de tres com en l’exèrcit actual.    

És interessant ressaltar la fidelitat de la nomenclatura dels càrrecs dins la formació, amb els noms
correctament llatins que, sortosament, continuen emprant-se a l’actualitat.   

L’equipament

El projecte inclou una relació detallada de l’uniforme de cada manaia i esbossa les diferents figures
que distingeixen els diferents càrrecs del Maniple. És sorprenent l’interès en ressaltar, de manera
notable, aquests càrrecs i jerarquia dins la formació. I ho fa de manera sintètica, sense concessions
ornamentals gratuïtes i sense sentit, respectant la uniformitat estricta de les armadures de cada
agrupació, amb la sobrietat que correspon, la qual s’ha mantingut, afortunadament, fins els nostres
dies. Inclou un dibuix elemental de la figura del Centurio que, a la vegada, serveix per esbossar la
del potentior.       

Pel Centurio destaca que l’armadura hauria de ser especial, daurada i amb tires de cuir a la
cuirassa, i no comptaria amb escut defensiu. La part tèxtil seria de vellut amb la capa color escarlata
i suposem que la túnica seria d’igual color. La part ornamental la composaria una cadena envoltant
el pectoral de la cuirassa. Respecte a les xapes, suposem es refereix a les que es podrien aplicar
a les tires de la cuirassa o de la túnica. Estarien decorades amb un aquila o àguila romana pintada
de color negre. La crinera del casc seria vermella i allargada pel darrere, igual que els Potentiors.
El calçat seria de cuir. El Centurió portaria un ceptre quan anés muntat a cavall i sembla que quan
anés a peu portaria espasa, tot i que aquest extrem poc definit.    

L’equip de l’Optio el concebeix igual que el del Centurió, amb l’armadura platejada en lloc de
daurada. Les xapes canviarien l’aquila per la manus o mà estesa al front, símbol del comandament,
pintada de color escarlata. Tampoc portaria escut defensiu i se l’hi assignaria espasa i una llança
petita.        

Els Potentiores portarien espasa i no concreta si també portarien llança (en el dibuix sembla que
sí). L’armadura seria normal, però amb les tires com les del Centurio, però de metall i més grans. A
cada cama portarien una greba o defensa metàl•lica que la cobriria des del genoll fins al turmell. La
crinera del casc seria vermella i llarga com la del Centurio i Optios. No detalla l’ornamentació de les
xapes.
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Els decurions s’uniformarien igual que els altres manaies, amb la cuirassa senzilla. Les xapes es
decorarien amb dos farcio encreuats pintats de negre. Es dedueix que la crinera del casc seria
vermella, més curta que la del comandament i Potentiores. La del decurio signifer seria de color
groc, com la dels músics. 
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Els sotdecurions anirien equipats igual que els decurions de les optiades, amb l’única diferència en
les xapes que estarien decorades amb un sol farcio color negre posat en vertical. 

El Tesserarius aniria equipat igual que els decurions d’optiada, però a les xapes hi figuraria una cua
de cavall pintada de negre. Aquest símbol pot ser tingui relació amb la posició del Tesserarius
destinat a formar a la cua de la formació del Maniple.    

Els músics anirien equipats com els altres manaies de la fila, però amb la crinera del casc de color
groc. Les xapes estarien decorades amb una trompeta romana. 

El signe

El document que reproduïm esbossa la figura del signe que es volia incorporar al nou Maniple.
Curiosament el símbol no ostenta l’àguila romana o aquila que finalment es va construir per al nou
Maniple. Però les línies generals de l’esbós defineixen, de manera clara, la forma que tindrien els
signes que amb els anys s’anirien construint per les diferents seccions de la formació. 

La inscripció que ostenta presenta les sigles MRG que, amb un cert esforç imaginatiu volem
interpretar com MANIPULUS ROMANUS GERUNDENSIS. El dibuix no inclou el clàssic S.P.Q.R.
que es repeteix en tots els signes i estendards del Maniple actual. 

El Tesserarius

Aquest càrrec, que es va projectar inicialment, no apareix a les formacions del Maniple fins els anys
1946 i 1947. El seu lloc era al darrere de l’última Optiada, tal com figura en el projecte que
comentem en aquest article. Tenia la missió de vigilar l’ordre de la formació. Però en aquests dos
anys, el veritable motiu d’aquesta plaça era que, amb l’ampliació que es feu al Maniple, quedava
un manaia sobrer. La junta va decidir posar-hi en Narcís Grosset, home seriós i responsable, que,
per a distingir-lo, portaria la llança creuada sobre el pit (en castellà “terciada”). No ho va discutir
malgrat ser un paper poc falaguer. 

A les legions romanes, el Tesserarius estava enquadrat en el comandament subaltern, amb
missions específiques secundàries amb responsabilitat sobre els centinelles i transmissions de les
contrasenyes diàries d’aquests. El diccionari llatí Spes dóna el següent significat a la paraula
tesserarius: “soldado que lleva la contraseña”, i per la tessera: “Contraseña, santo y seña, tablilla
en la que se consignaban las ordenes o el santo y seña.“ 

El Manipulus romà

La unitat més petita de la legió, amb capacitat d’emprendre una acció independent era el Manipulus.
Per situar millor aquesta unitat dins la formació d’una la legió cal explicar que cada una d’elles
estava formada per 10 Cohors d’uns cinc-cents homes. Cada cohors comptava amb 3 Manipulus
compost de dos centúries cada un. Cada centúria tenia 80 legionaris i no 100. I això era així perquè
les centúries formaven en columna de 8 fileres de 10 legionaris. Les 10 files (al través de la
columna) eren de vuit legionaris que rebien el nom de contubernium.              

Amb aquesta referència podem comparar i avaluar les diferències entre les dues formacions del
Manipulus: la real de les antigues legions romanes i la idealitzada pels Manaies de Girona.



La formació del nou Maniple de l’any 1941

Per documentar millor la comparació que farem entre la formació projectada per l’any 1941 i la que
realment va ser, cal fixar-nos en el gràfic del document que il•lustra aquest escrit. Per aquell any el
projecte de formació seria de 34 manaies. Obra la formació una esquadra de 5 Potentiores
manades per un decurio. Els segueix el Signifer aquilifer amb graduació de Decurio, portant el signe
de l’àguila. A continuació els músics. El comandament del Maniple l’exerciria el Centurio muntat a
cavall i el seguiria l’Optio al front de l’única Optiada que tindria la formació. L’Optiada la
composarien dues decuries. Per aquell primer any, el projecte encara no te en compte les figures
del decurio i sotdecurió. Entre les dues decuries se situa la bandera del Maniple, portada per un
Optio. Centra i tanca l’Optiada un Tesserarius. 

El programa extraordinari de l’any 1950 explica la formació de l’any 1941 que realment es va portar
a terme. La formació va ser de 30 manaies. Obra la formació una esquadra de 5 Potentiores
manades per un decurio. El segueix el Signifer aquilifer, portant el signe de l’àguila. A continuació
la banda composta per tres tambors, un pifre, una ocarina i un flabiol. Al comandament del Maniple
i de l’única Optiada de la formació l’exercia el Centurio que anava a peu. L’Optiada la composaven
dues decuries de vuit manaies cada una, i no hi figuraven els càrrecs de decurio i sotdecurió. Entre
les dues decuries se situà la bandera del Maniple, portada per un manaia sense graduació.  

Com hem vist, per l’any 1941 el projecte comptava amb una formació de 34 manaies i finalment
varen ser 30, quantitat que es va aproximar en molt a la prevista. Però, com hem dit, el projecte era
ambiciós i preveia l’èxit futur d’aquella primera proposta. Per això el mateix projecte incloïa per l’any
1942 una formació de 65 manaies que finalment només seria de 35. Aquella respectable xifra
s’aconseguiria l’any 1948, sobrepassant-la a 71 manaies.

L’equipament del nou Maniple de l’any 1941

El programa extraordinari de l’any 1950 explica l’equipament de la formació de l’any 1941 que es
va poder construir tenint en compte la penúria de  postguerra. 

L’equip de cada un dels manaies era  igual per a tots, amb algunes
excepcions que detallarem. Constava de casc amb crinera de llana
vermella, cuirassa, escut per als manaies llancers ornat amb ales d’àguila
pintades de negra, espardenyes, túnica vermella de fil amb fons groc,
mitges i barba. L’armadura metàl•lica era de llauna – la planxa més
econòmica que hi havia aleshores – pintada amb purpurina de plata. El
Centurio anava equipat igual que els altres manaies,  però amb capa
vermella, i duia a la mà un ceptre o bastó que s’improvisà davant la
impossibilitat de trobar un sabre romà, o un que ho semblés. Per completar
l’armadura d’alguns càrrecs, es varen confeccionar unes canelleres de
llauna per als potentiors, el signifer, l’abanderat i el centurió.  

Comparant aquest equipament amb el previst en el projecte inicial,
observem que el realçat de càrrecs dins la formació no es va portar a
terme. Tots els equips varen ser iguals, incloses les xapes de les túniques.
Les diferències i distincions previstes s’anirien implantant de diferent
manera i amb molta moderació, en el decurs del temps i a mesura que
s’anava ampliant i millorant l’equipament del Maniple. Malgrat tot, els
Potentiores es quedarien per sempre amb l’equip igual als altres manaies
d’optiada, sense espasa ni tires especials per la cuirassa, ni la llarga
crinera del casc, i, sortosament mai se’ls equipà amb les emfarragoses
grebes que haurien estat un problema notable per desfilar a peu. 
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Figurí amb l’equip
definitiu



Els decurions es varen uniformar igual que els altres manaies. Es va haver d’esperar el principi dels
anys 70 perquè es fes una distinció a la crinera vermella que es va realçar amb una tercera part en
blanc.

Per a la realització pràctica i immediata de l’equipament, el president fundador Sr. Joaquim Pla i
Dalmau va dibuixar un figurí que definia tal com hauria de ser, finalment, el vestuari definitiu dels
nous manaies. Aquest model és el que realment es va confeccionar, el qual reproduïm sobre
aquestes línies.      

Per a la construcció de tot aquest equipament es confià amb artesans gironins. De les armadures
se n’encarregaren els germans Francesc i Josep Boix, els quals venceren totes les dificultats que
plantejava una feina nova. Les túniques les confeccionaren les monges adoratrius, les espardenyes
romanes les va regalar el Sr. Gavaldà, que tenia una fàbrica d’espardenyes...

I aquí acaba l’article d’enguany. El tema tractat ha donat per resultat un escrit diferent al dels altres
anys, la qual cosa m’ha permès escapar-me envers altres qüestions sobre l’equipament del nostre
Maniple de Manaies.      

Agraeixo als confrares que em llegeixen i m’estimulen a aprofundir dins l’arxiu de la nostra
Confraria, amb la finalitat de poder rellevar de l’oblit la petita història sobre l’equipament del Maniple
de Manaies de Girona. També al president de la Confraria, Narcís Reixach, la possibilitat de poder
publicar aquests article i a l’amic Jordi Tomàs, maquetista d’aquest butlletí, per la seva dedicació. 

Setmana Santa de 2012 
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Any 1941. El nou Maniple gironí, amb els nous equips, tots iguals, la tarda del Divendres Sant desfilant pel carrer
dels Alemanys. Es va fer aquesta sortida extra per pujar al recinte antic de Girona a fer “fotos” i, fins i tot, un “film”
i anar a saludar, després, el bisbe Josep Cartanyà. De retorn, es trencà la formació, els manaies a sopar, es tornaren
a vestir i assistiren a la Processó de la nit. 



DIMARTS 27 DE MARÇ

- De 19.00 a 20.30 h. préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMARTS 29 DE MARÇ

- De 19.00 a 20.30 h. préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMARTS 31 DE MARÇ

- De 19.00 a 20.30 h. préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIUMENGE DE RAMS, 1 D’ABRIL

- Al matí, jornada de portes obertes del Castrum. 

DILLUNS I DIMARTS DE SETMANA SANTA (2 i 3 D’ABRIL)

- De 19.00 a 20.30 h. préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMECRES SANT, 4 D’ABRIL

- A les 19.30 h. concentració de totes les vestes per anar a fer el lliurament del
penó al Pendonista de la Confraria.

DIVENDRES SANT, 6 D'ABRIL

- Al matí, ornamentació i pujada dels nostres passos. 

- A les 19 h. a Sant Lluc, concentració de totes les vestes per anar a recollir el
penoner..

- A les 21.30 h. a Sant Lluc,  concentració de tota la secció de vestes per assistir a la
Processó del Sant Enterrament.

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE VESTES
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DIMECRES 27 MARÇ:

- A les 20 h. al Castrum de Sant Lluc, reunió del Comandament del Maniple: Centurió,
optios, decurions i buccinari, per rebre les instruccions de la Junta Directiva sobre els
assaigs i les sortides del Dimecres i Divendres Sant.

DISSABTE 31 DE MARÇ:

- De les 16 fins les 19 hores, al Castrum de Sant lluc, assaig infantil obert a la mainada
de Girona.

DIUMENGE, 1 D’ ABRIL:

- De les 10 fins les 14 hores, jornada de portes obertes a Sant Lluc.

DILLUNS 2 D’ABRIL I  DIMARTS 3 D’ABRIL

- A les 20.30 h., reunió de tots els suplents al Castrum de Sant Lluc per recollir les
llances i els timbals. A continuació, assaig a la plaça dels Apòstols.

Assaig general del Maniple:

- De 21.30 h. a 21.45 h., al Castrum de Sant lluc, el secretari passarà llista, de la mateixa
forma que es fa a l'entrada al Castrum durant les sortides de Dimecres i Divendres Sant.
- A les 21.45 h. s'hauran de recollir les llances i timbals. A les 22 h. assaig general a la
plaça dels Apòstols.

DIMECRES SANT, 4 D’ABRIL:

- A les 19 hores, al Castrum de Sant Lluc reunió de tot el Maniple per fer el lliurament
del penó al nostre Pendonista. 

- A la tornada, desfilada pels carrers de la ciutat.

DIVENDRES SANT, 6 D'ABRIL:

- A les 18.30 h. al Castrum de Sant LLuc, reunió de tot el Maniple per anar a recollir el
nostre Pendonista. A la tornada, formació davant de Sant Lluc per fer el lliurament del
casc commemoratiu a tots els manaies que aquest any assoleixin els 25 punts. 

- A les 22 h. assistència a la Processó del Sant Enterrament.



NOTES DE REGLAMENT

Als assaigs del Dilluns i Dimarts Sant s’aplicaran els articles 14,15,19,20 i 21 del
Reglament de règim intern del Maniple, tant per als titulars com per als suplents.

Els suplents, en acabar els seus assaigs, es quedaran al Castrum per suplir les baixes
que es produeixin en la formació titular.

Els suplents, en presentar-se a tots els actes, han de portar el carnet de confrare per
poder passar llista d’assistència, i també el D.N.I. per comprovar les dades de
naixement. De no fer-ho no puntuaran.

En els assaigs passarà llista d’assistència el secretari en treure les llances o els timbals
del Castrum. 

La secció d’èquites només haurà d’assistir obligatòriament a l’assaig de Dimarts Sant.

El manaia tant titular com suplent, que no pugui assistir a qualsevol dels assaigs i vulgui
presentar justificant per poder acollir-se a l’article 19 del Reglament de Règim Intern del
Maniple, ho podrà fer per escrit dins dels següents terminis:

a) Els suplents: Les justificacions d’absència a l’assaig del Dilluns Sant es podran
presentar fins a les 20:30 h del mateix dia. Les justificacions d’absència a l’assaig de
Dimarts es podran presentar fins a les 20:30 h del mateix Dimarts Sant. Les
justificacions d’absències a l’assaig del Dilluns o del Dimarts Sant es podran presentar
de manera excepcional fins al Dimecres Sant a les 13.00 h, sempre que, a criteri de la
Junta Directiva, l’absència sigui a causa de motius d’impossible coneixement a priori.

b) Els titulars: Les justificacions d’absència a l’assaig del Dilluns Sant es podran
presentar fins a les 22:00 h del mateix dia. Les justificacions d’absència a l’assaig de
Dimarts es podran presentar fins a les 22:00 h del mateix Dimarts Sant. Les
justificacions d’absències a l’assaig del Dilluns o del Dimarts Sant es podran presentar
de manera excepcional fins al Dimecres Sant a les 13.00 h, sempre que, a criteri de la
Junta Directiva, l’absència sigui a causa de motius d’impossible coneixement a priori.
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NORMES DE PRESENTACIÓ, UNIFORMITAT,
ESTÈTICA I DISCIPLINA DEL MANIPLE DE MANAIES

En disposició de les facultats que permeten l’article 33 del  Reglament Organitzatiu i de
Règim Intern de l’associació de Jesús Crucificat- Manaies de Girona, la Junta Directiva
disposa les següents normes d’uniformitat per a les sortides ordinàries i extraordinàries
del Maniple:

1.- En el curs de qualsevol sortida que efectuï el Maniple, els manaies portaran les
túniques dos dits per sobre de l’alçada del genoll.

2.- Els colors dels mocadors de coll es correspondran amb el color de la Secció
corresponent, de la següent manera:

-  Color groc: Seccions de Potentiors, d’escorta a la Bandera (Signes de les portes
romanes), Banda (timbals, bombos i pifres) i Signe de Comandament.
- Color vermell: Primera Optiada.
- Color verd: Segona Optiada.
- Color blanc: Tercera Optiada.
- Color blau: Equites.
- El Centurió i els Optios no portaran mocador.

3.- No és permès portar, arracades, anells, pírcings, tatuatges visibles o d’altres
elements similars.

4.- Queda expressament prohibit l’ús de pins o qualsevol altre element ornamental o
decoratiu que no sigui el corresponent del maniple.

5.- No és permès dur els cabells llargs (s’han d’amagar dins el casc).

6.- En la mesura del possible, es recomana no portar ulleres i prioritzar l’ús de lents de
contacte.

La Junta Directiva.
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EQUITES
Cuadrat  Pèlach, Marc (Signe)

Rufi Rigau, Carles Barriuso Vidal, Pere Cornellà  Font, Marc Castro  Ayllón, Elies (Dec)

POTENTIORS
Masdevall Reitg, Francesc (Dec)

Delgado Velázquez, Enric Casas Soto, Francesc Otal Bautista, Joaquim Soriano  Carreño,Josep

Puaté Puy, Joan Prat Viñals, Miquel Romero Reinoso, Ramon Múrcia Batllori, Rodolf

BANDA
Falcó Huguet, Carles (Optio)

TIMBALS
Fernàndez Rodriguez, Carles Herranz Pradas, Jordi Masdevall Pi, Josep Font Bermejo, Jaume 

Moret Pastells, Quim Boix  Vila, Aleix Cuadrat Pèlach, Daniel Moret Pastells, Marc

BOMBOS
Varés de Batlle, Max (Dec) Herranz Pradas, Eudald Pradas Jubert, Eduad Falcò Dispés, Joan

PIFRES
Ordis Pla, Miquel Fonalleras Codony, Jaume Masferrer Juliol, Aleix Sant Canal, Eduard

Ministral Masgrau, Jordi Puignau Moreno, Albert Pérez de Puig, Narcís Pèlach de Ribot, Rafel (Dec)

COMANDAMENT
Mas Cots, Narcís (Centurio)

Buccinari  d’Ordres García Hernando, David (Signe de comandament)

III OPTIADA
Masferrer i Castellá, Josep M (Optio)

Castillo Barris, Lluís (Dec.)
Sureda Jubany, Marc

Jordan Vila, Candi
Candel Serra, Jesús

Batlle Díaz, Ivan
Ayats Vidal, Enric

Muntada Artiles, Joan 
Milla Guitart, Manel

Morera Noguer, Roger 
Boadas Vaello, Carles

Prior Tió, Ramon
(Signe)

Angelats Muñé, Josep (Dec.)
De Quintana Tuebols, Ricard

Yoldi Altamirano, Claudi
Sáez Jubero, Àlex

Colom Arnau, Xavier 
Torres Mendoza, Gustavo Adolfo

Roca Geronés, Xavier
Bisbe Pradas, Agustí
Darné Freixenet, Oriol

Muntada Artiles, Ramon
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II OPTIADA
Reixach Blanch, Narcís (Optio)

García Gómez, Manel (Dec.)
Font Rodeja, Adrià

Gutierrez Alsina, Miquel
Font Pujades, David

Castells Garangou, Josep M.
Lopez Cadena, F. Xavier

Pons Pratsevall, Pere
Molina Ginés, Xavier

Buisan Montenegro, Jordi
García López, Joan Baptista

Casan Luis, F. Xavier
(Signe)

Alenyà Fugueras, Joan (Dec.)
Casan Termes, Xavier

Garcia Vila, Albert
Molina Ginés, Marc
Font Rodeja, Marc 

Herrera Plana, Daniel
Galera Recasens, Jordi
Arana Carreras, Carles
Masdevall Pi, Francesc
Escatllar  Homs, Jaume

BANDERA
Juandó Marcó, Pere (Optio Banderer)

Puaté Costa, Joan Lluís (Optio Comandament)

ESCORTA A LA BANDERA
Ribera Pi, Francesc Xavier Ferrer Crehuet, Santiago Tomas Bartra, Joan Viñas Boluda, Arcadi

ESCORTA EQUITES
Pérez Abuyé, Diego (Optio)

Coll Casademont, Carles Reverter Nogué, Xavier Cruz Vázquez, Manuel Bonifacio Mallorquí, David

I OPTIADA
Jou Comas, Gaspar (Optio)

Massanas García, Ricard (Dec.)
Subirà Lorenzo, Xavier

Sant Canal, Lluís
Murias Closas, Aser

Reverendo Mascort, Albert
Buiza Canals, Jordi

Múrias Dalmau, Santiago
Planas de Farners, Josep M.

Alibés Cabrillana, Daniel
Mascort Yglesias, Carles

Muñoz Pérez, Joan J.
(Signe)

Borrell Boada, Carles (Dec)
Gauchia Juncà, Jordi

Odubert Martorell, Pau
Múrias Closas, Joel

Serra Farró, Josep M.
Borrell Ripoll, Marc 

Bonnin Vilaplana, Marc
Trull Poch, Eudald

Lapiedra Fortuny, Àngel
Cots Serrano, Santi



Num. Cognoms i nom 1940-09 Any 2010 Any 2011 Extra Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Juandó i Marcó, Pere
Jou i Comas, Gaspar
Puaté i Costa, Joan Lluís
Reixach i Blanch, Narcís
Masferrer i Castellà, Josep M.
Masdevall i Reitg, Francesc
Falcó i Huguet, Carles
Casas i Soto, Francesc
Casan i Luis, F. Xavier
Varés de Batlle, Max
Massanas i Garcia, Ricard
Castillo i Barris, Lluís
Garcia i Gómez, Manel
Mas i Cots, Narcís
Alenyà i Fugueras, Joan
Ministral i Masgrau, Jordi
Angelats i Muné, Josep
Romero i Reinoso, Ramon
Muñoz i Pérez, Joan J.
Fonalleras i Codony, Jaume
Serra i Farró, Josep M.
Gauchia i Juncà, Jordi
Garcia i Hermando, David
Font i Pujadas, David
Cots i Serrano, Santiago
Prior i Tió, Ramon
Múrias i Dalmau, Santiago
Borrell i Boada, Carles
Murcia i Batllori, Rodolf
Castells i Garangou, Josep M.
Garcia i López, Joan B.
Viñas i Boluda, Arcadi
Tomàs i Bartra, Joan
Mascort i Yglesias, Carles
Puaté i Puy, Joan
Boadas i Vaello, Carles
Molina i Ginés, Xavier

54
48
44
44
42
45
47
36
35
34
34
32
34
33
32
32
31
33
32
28
27
27
26
27
26
27
24
25
25
25
24
30
27
23
24
24
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
11
14
13
15
12
6

15
15
13
13
15
13
13
14
14
14
11
12
12
12
12
12
11
12
9

12
10
10
9

10
4
6

10
9
7
11

71
61
60
59
59
59
55
53
52
49
49
49
48
48
48
47
47
46
46
41
41
41
40
40
40
38
38
37
37
36
36
35
35
35
35
33
33
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Num. Cognoms i nom 1940-09 Any 2010 Any 2011 Extra Total

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Alibes i Cabrillana, Daniel
Pradas i Jubert, Eduard
Ribera i Pi, F. Xavier
Delgado i Velázquez, Enric
Jordan i Vila, Candi
Galera i Recasens, Jordi
Lapiedra i Fortuny, Àngel
Masdevall i Pi, Francesc
Pérez i Abuye, Diego
Castro i Ayllon, Elies
Muntada i Artiles, Joan
Muntada i Artiles, Ramon
Subirà i Lorenzo, Xavier
Escatllar i Homs, Jaume
Molina i Ginés, Marc
Cuadrat i Pèlach, Daniel
Buisan i Montenegro, Jordi
Masdevall i Pi, Josep
Casan i Termes, F. Xavier
Cuadrat i Pèlach, Marc
Bonnín i Vilaplana, Marc
Prat i Viñals, Miquel
Rufí i Rigau, Carles
Sáez i Jubero, Àlex
Sureda i Jubany, Marc
Puignau i Moreno, Albert
Pèlach de Ribot, Rafel
Masferrer i Juliol, Aleix
Trull i Poch, Eudald
Cornellà i Font, Marc
Moret i Pastells, Quim
Herranz i Pradas, Eudald
Moret i Pastells, Marc
Cruz i Vázquez, Manuel
Soriano i Carreño, Josep
Falcó i Dispès, Joan
Yoldi i Altamirano, Claudi
Buiza i Canals, Jordi

20
21
20
20
21
20
25
19
18
19
21
17
19
20
18
17
18
16
16
17
18
16
17
19
18
17
16
14
16
13
15
15
13
13
12
16
13
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

10
9

10
10
9

10
4

10
11
9
7
11
8
7
9

10
8

10
10
9
7
9
8
6
5
6
7
9
7

10
8
7
8
7
8
4
6
5

32
32
32
32
32
32
31
31
31
30
29
29
29
29
29
28
28
28
28
27
27
27
27
27
25
25
25
25
25
25
25
24
23
22
22
21
21
21

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2012

47





Num. Cognoms i nom 1940-09 Any 2010 Any 2011 Extra Total
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Oduber i Martorell, Pau
Herranz i Pradas, Jordi
Bonifacio i Mallorquí, David
Coll i Casademont, Carles
Férnandez i Rodríguez, Carles 
Ordis i Pla, Miquel
Font i Rodeja, Adrià
Pérez de Puig, Narcís
Planas de Farners, Joan M.
Sant i Canal, Eduard
Sant i Canal, Lluís
Roca i Geronés, Xavier
Pons i Pratsevall, Pere
Reverter i Nogué, Xavier
Colom i Arnau, Xavier
Font i Bermejo, Jaume
Lopez i Cadena, Francesc Xavier
De Quintana i Tuebols, Ricard
Torres i Mendoza, Gustavo Adolfo
Ayats i Vidal, Enric
Borrell i Ripoll, Marc
Batlle i Díaz, Ivan
Gutierrez i Alsina, Miquel
Murias i Closas, Aser
Morera i Noguer, Roger
Ferrer i Crehuet, Santiago
Garcia i Vilar, Albert
Bisbe i Pradas, Agustí
Otal i Bautista, Joaquím
Barriuso i Vidal, Pere
Arana i Carreras, Carles
Boix i Vila, Aleix
Candel i Serra, Jesús
Milla i Guitart, Manel
Reverendo i Mascort, Albert
Darné i Freixenet, Oriol
Font i Rodeja, Marc
Murias i Closas, Joel
Herrera i Plana, Daniel

14
13
11
13
10
13
9
9

12
8
8
7
6
6
5
5
5
4
6
5
4
3
5
6
5
4
3
3
3
3
6
3
3
3
3
4
3
3
2

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
4
6
4
6
3
7
6
1
5
5
4
4
4
5
5
4
5
3
3
4
5
3
1
2
3
4
4
4
4
1
3
3
3
3
1
2
2
3

19
19
19
18
17
17
17
17
15
15
15
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2012

OPTÍADA
Num. Cognoms i nom Any baixa Any 2011 Extra Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Molina i Arnau, Joan
Batallé i Tremoleda, Jordi
Arbossé i Riu, Jordi
Roca i Ros, Miquel
Grau i Moré, Bernat
Cassany i Alemany, Marc
Cassany i Alemany, Joaquím
Vila i Casellas, Oriol
Roca i Ros, Antoni
Duran i Casas, Josep Lluís
Anda i Bataller, David
Fina i Serrano, Josep Maria
Callís i Pascual, Carles
Castelló i Bravo, Julià
Creuhet i Baraza, Eduard
Martínez i Llapart, Eduard
Codinach i Jara, Aitor
Murias i Closas, Adrià
González i Frigola, Eloi
Llorens i Viñolas, Aniol
Morales i Fraguell, Jacint
Férnandez i Usón, Xavier
Borrell i Ripoll, Sergi
Feliu i Alsina, narcís
Font i Domenech, Sergi
Jimenez i Gavilanes, Enric
De Quintana i Tuebols, Eduard
Esturi Dalla-Chiesa, Xavier
Molina i Benito, Joan
Fonalleras Font, Jordi
Pujol Per, Iván
Pujadas Casas, Nin
Fonalleras Nadal, Joan

2012
2012
2012
2012

2012

2012

2011
2011
2012

2012

25
23
20
7
2
2
2
2
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

12
8
7
0
3
3
3
3
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

37
31
27
7
7
7
7
7
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Any 2010
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ÉQUITES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-09 Any 2010 Any 2011 Extra Total

1
2
3
4

Rivas i Graver, David
Presas Carolà, Xavier
Moreno Gómez, Jesús
Coll Puig, Joan

2011 4
0
0
0

0
0
0
0

0
1
1
1

2
0
0
0

6
1
1
1

BANDA PIFRES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-09 Any 2010 Any 2011 Extra Total

1
2
3
4
5

Tomàs i Bartra, Jordi
Moreno Asso, Gerard
Ministral i Rosa, Ferran
Mas Agustí, Narcís
Tomàs i Sánchez, Marc

2011

26
2
2
0
0

1
0
0
0
0

0
1
0
1
1

9
3
1
0
0

36
6
3
1
1

TAULA DE PUNTUACIÓ
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BANDA PERCUSSIÓ
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-09 Any 2010 Any 2011 Extra Total

1
2
3
4
5

Mascort i Yglesias, Marià
Pradas i Ruiz, Daniel
Genover i Estévez, Joaquim
Castillo i Niell, Adrià
Cadena i Serramitja,Benet-J

2011 16
0
0
0
0

0
1
1
0
0

0
1
1
1
1

4
1
1
0
0

20
3
3
1
1

www.manaies.org
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Vestes - Setmana Santa 2012

Num. Cognoms i nom 1940-09 Any 2010 Any 2011 Extra Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Girón Cardona, Ferran
Franquet Riera, Josep
Jerez Fontao, Lluís
Masferrer Castellà, Pere
Esteba Cama, Josep M.
Mont Jordà, Josep M.
Vidal Banchs, Jordi
Xifra Anglada, Robert
Casas Buxeda, Josep M.
Ventura Pujolràs, Narcís
Pérez Moratones, Narcís
Amich Costa, Joaquim
Pèlach Busom, Francesc
Alegret Tauler, Joaquim
Alguacil Marts, Josep
Sagrera i Corbera, Mercè
Ribera Borrell, Xavier
García i López, Rafel
Franquet i Font, Núria
Pi i Vendrell, Àngel
Massanas i Ordóñez, Roser
López Salazar, Ambrosio
Casas i Turró, Olga
Reixach i Urcola, Maria
Jubany i López, Josep M.
Rigau i Solé, Miquel
Codina i Gironella, Pere
Masferrer i Despuig, Joan Ma
Matas i Casademont, Lluís
Rodríguez i Corcoll, Núria
Corcoll i Oriol, Mercè
Alenyà i Laguarda, Èlia
Ensesa i Juandó, Àlex
Sureda i Jubany, Montserrat
Alegret i Rodeja, Anna
Castillo i Niell, Ànnia
Terrón i Gil, Melisa
Casas i Turró, Natàlia
Casas i Turró, Esther
Otal i Dalmau, Meritxell
Massanas i Ordóñez, Marina
Cabarrocas i Cuntallé, Alba
Molero i Vidal, Joan
Ribas i Martínez, David

38
39
39
30
26
26
26
26
24
22
22
25
24
21
23
22
19
20
19
19
13
13
11
10
7
9
8
8
7
7
7
7
6
5
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0

9
6
1
4
7
7
3
2
2
3
4
0
0
4
0
0
4
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

48
45
42
36
35
35
31
30
27
27
26
26
26
25
25
24
23
22
22
19
17
14
13
10
10
9
9
9
7
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Num. Cognoms i nom 1940-09 Any 2011Any 2010 Extra Total
Redondo i Candela, Sandra
Jou i Fuyà, Ariadna
Ibeas i Dalmau , Quim
Juriol i Pons, Marta
Jerez i Serra, Meritxell
Lapiedra i Fortuny, Jordi
Carbó i Descamps, Olga.
Magro i Zorrila, Maria Isabel
Mascort i Aguado, Maria
Llapart Ramos, Fina
Rodríguez i Corcoll, Neus
Ribes i Martínez, Jorgina
García i Conill, Anna
Regas i Moratones, Xavier
Monerris i Lucas, Georgina
Cornellà Figueres, Anna
Sarret Marin, Josep Maria
Parra Enfedaque, Fina
Cadena Serramitja, Benet-Josep

3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TAULA DE PUNTUACIÓ
Vestes - Setmana Santa 2012

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
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PENDONISTA 2012
Aquest any, s’ha anomenat pendonista de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona
el Sr. Narcís Arbossé i Puig.

Aquest nomenament es produeix com a reconeixement a la seva tasca com a confrare i per
tots els anys de dedicació a la nostra entitat.

SECCIÓ DE VESTES
Com cada any, es posa a la venda el cinturó de vellut negre de la vesta amb l’escut oficial de
la Confraria brodat amb fil d’or. Es podran comprar a l’església de Sant Lluc a partir del 1 d’abril
tots els dies en que el Castrum estigui obert al públic, consulteu el calendari d’atenció a les
vestes. El cinturó brodat val 30,00 € i l’escut 10,00 €.

La confraria té roba per fer vestes. Es podrà encarregar la confecció de la vesta al preu de 90 €,
també es pot comprar la roba al preu de 60 €. Per a encàrrecs, caldrà trucar al número de telèfon
972212105.

COMUNICATS

DIMECRES SANT

Arrengladors:
Joaquim Amich i Costa
Pere Masferrer i Castellà
Rafel Garcia i López

DIVENDRES SANT

Portant del guió:
Josep Ma. Mont i Jordà

Representant de la nostra confraria a la
Junta de Confraries:
Francesc Pèlach i Busom

Arrengladors generals:
Joaquim Amich i Costa
Josep M. Casas i Buixeda
Robert Xifra i Anglada

Arrenglador del pas de l'Ecce Homo:
Rafel Garcia i López

Arrengladora del pas de La Caiguda:
Roser Massanas i Ordóñez

Arrengladors i acompanyants de la
mainada:
Josep M. Esteba i Cama
Mercè Sagrera i Corbera
Francesca Bonada i Tarradas

ORGANITZACIÓ VESTES SETMANA SANTA 2012
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Recordem a totes les vestes que recullin la seva atxa en les hores que s’han establert.

Es prega portar el carnet de l’any en curs a tots els actes de la Setmana Santa.

Els manaies suplents cal que portin també el D.N.I. a l’efecte de passar la llista del Dimecres i
Divendres Sant i poder puntuar.

La Confraria disposa d’un apartat de correus, el número 322 i un correu electrònic,
manaies@girona.com on podeu dirigir la vostra correspondència.

Agrairem a qualsevol confrare que disposi de documentació gràfica o escrita sobre la Confraria
que la faci arribar a la secretaria a l’efecte de completar el nostre arxiu.

Us preguem que ens comuniqueu puntualment qualsevol canvi d’adreça o domiciliació. Podeu
consultar les vostres dades a la web dels manaies, http://www.manaies.org.

Per als interessats a participar a la Cavalcada de Reis, cal que envieu a l’apartat de correus de
la Confraria o al correu electrònic, un escrit en el qual detalleu el nom, cognom, número de soci,
edat, alçada aproximada i que especifiqueu els vostres interessos.

Et convidem a afegir-te al grup de Facebook "Manaies de Girona".

NOTES DE SECRETARIA
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Els següents nens varen sortir d’infans la passada Setmana Santa:

Banda de música:
Dimecres Sant: Martí Bachs Flores
Divendres Sant: Arnau Girgas Ramos

1era. Optiada:
Dimecres Sant: Joel Garcia de Rosa
Divendres Sant: Pol Serra Mas

2ona. Optiada:
Dimecres Sant: Xavier Faixedas Lapiedra
Divendres Sant: Andreu Ensesa Ribera

3era. Optiada:
Dimecres Sant: Jaume Faixedas Lapiedra
Divendres Sant: Marçal Batlle Garcia

INFANS SETMANA SANTA 2011



EL CARTELL D’ENGUANY
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er tercer any consecutiu i amb l'esperit
de donar a conèixer l'obra de Joaquim
Pla i Dalmau, per al  cartell d'enguany,

hem adaptat unes il·lustracions realitzades per
ell mateix mitjançant la tècnica de l'estampació.

Per a l'estampació sobre paper s'utilitzava fusta
de boix tallada en forma de gravat. Aquesta
tècnica és el mitjà d'expressió gràfica més antic
que es coneix i va ser molt popular a Catalunya.

Joaquim Pla i Dalmau (1917 - 2005), fundador
de la Confraria de Jesús Crucificat (1940) i
President d'Honor de la mateixa, va ser entre
d'altres dibuixant, il·lustrador de llibres i
gravador de xilografies i va fer diverses
exposicions a Barcelona, Madrid, Girona, Olot
etc. També va desenvolupar altres facetes
artístiques com ara la composició musical amb

més de vuitanta obres de caràcter coral i
música militar per a banda de pifres i timbals.

"Impressiona veure marxar, rítmicament, a
l'hora del capvespre i a la llum de la lluna del
Nissam, un petit exèrcit de més de cent homes
omplint de lluentors daurades i d'ombres
fantasmagòriques les parets de pedra dels
carrers estrets i carregats d'història del Barri
Antic de la ciutat." (Joaquim Pla i Dalmau).

Volem agrair un cop més la col·laboració de la
família Pla Dalmau per posar a la nostra
disposició l'obra de Joaquim Pla

P



1.- Les túniques han d’anar dos dits per sobre dels genolls. És l’alçada reglamentària.

2.- En l’acte final de la processó, procureu no recolzar-vos a la barana. Així evitarem
ratllar les cuirasses.

3.- Després de les sortides del maniple, el material ha de quedar tot ben col·locat,
exactament igual com estava abans de la processó.

4.- Perquè el casc quedi ben fixat i no faci mal al cap, és convenient portar boina.
També és necessari portar pantalons curts i un jersei sense mànigues. Aquesta
observació va adreçada especialment als nous manaies.

5.- Us recordem que porteu la dextrale (canellera). Si no en teniu, podreu adquirir-la en
el moment de fer la formació. Després podeu portar-la a casa vostra. Recordeu que és
l’única peça propietat de cada manaia i en la qual figura l’antiguitat de cadascun.

INSTRUCCIONS PER ALS MANAIES

INSTRUCCIONS PER A LES VESTES

1.- A la processó cal guardar silenci absolut i abstenir-se de tot allò que pugui fer perdre
solemnitat a l’acte. Cadascú ha de sentir-se’n responsable.

2.- Els penitents guardaran entre ells un espai de tres passes.

3.- En organitzar-se la processó, en el seu transcurs i en l’acte final, els penitents de la
Confraria hauran d’obeir les indicacions que els facin els arrengladors.

4.- La Junta de la Confraria prega que tots els confrares que no puguin assistir a la
processó, cedeixin la vesta a algú que desitgi sortir-hi i no en tingui.

5.- És obligatori que tothom porti calçat fosc i guants blancs.

6.- La vesta reglamentària és aquella que duu el cinturó brodat i l’escut de metall.
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