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BENVOLGUDES AMIGUES I BENVOLGUTS
AMICS:

‘escrit de salutació que es realitza cada
any pel President de la Confraria té per a
mi, en aquesta quarta ocasió en que el

faig, una significació especial. En efecte, es
tracta del primer després de la reelecció portada
a terme el passat mes de Maig de 2007. Al
marge de l’obligat agraïment per la confiança
que em fan els confrares, així com l’agraïment a
tots els membres de l’anterior i de l’actual Junta
per la seva disposició i treball, el fet de la
reelecció l’entenc com una continuació en la
línia seguida aquests darrers anys, guiada per
uns eixos vinculats a la unitat interna, al prestigi
de la nostra Entitat, al reforçament patrimonial i
a la participació social i ciutadana.

L’any transcorregut des del darrer escrit de
salutació ens ha permès incidir en aquests
aspectes. Per exemple, tant la sortida del
Manípul a Lleida com, especialment, la sortida
per Setmana Santa (amb l’estimat
acompanyament de la Secció de vestes), van
constatar l’esforç de tots per a procurar la
millora que l’any passat reclamava. Hem de
seguir en aquesta línia. I més quan davant
nostre apareix un repte engrescador per aquest
any 2008, en el qual, i al marge de la propera
sortida de Setmana Santa, tenim sortides extres
programades a Tarragona (6 d’Abril) i a la nostra
pròpia Ciutat (4 de Juliol).

Aquestes sortides extres són importants. En el
cas de Tarragona, i al marge de l’oportunitat de
poder desfilar al mig de veritables restes
romanes, és significatiu que els Manaies o
Armats de Tarragona hagin tingut el màxim
interès en comptar amb la nostra presència, en
una sortida molt restringida. Això ens mostra el
prestigi de la nostra Confraria i del nostre
Manípul arreu de Catalunya, forjat pel treball,
seriositat i rigor portats a terme des de la
fundació de l’Entitat. No ho hem de perdre. I en
el cas de la sortida a Girona, en ocasió del
Congrés Mundial de Miniaturisme (que portarà

milers de persones de tot el món a la nostra
Ciutat), també és significatiu del prestigi i de
l’arrelament ciutadà del que gaudim. Us demano
a tots, una vegada més, el vostre màxim interès
per a que podem donar resposta adequada a
aquests dos reptes.

També és important ressaltar la necessitat
d’aconseguir la participació activa de tothom en
la vida ordinària de la Confraria. Moltes vegades
la participació efectiva només es troba –i en
qualsevol cas benvinguda sigui- a les sortides
que realitzem i eventualment a la Cavalcada de
Reis. Es a dir, moltes vegades es constata que
la participació va més vinculada a “allò que fem”
que no pas a “allò que som”. En aquest sentit,
bo és recordar que no som un grup que només
fem representacions o activitats de carrer, sinó
que som una Confraria. Si voleu, una Confraria
que, a més, fa activitats vinculades a Girona.
Però el sentit de ser membre d’una Confraria ha
d’anar més enllà. Cal fer-hi una reflexió al
respecte, per part de tots. També de la Junta
que presideixo, i us ben asseguro que
intentarem procurar i fomentar aquesta
necessària major implicació de tots a la vida
també interna de la Confraria.

En aquest sentit que acabo d’exposar, tenim
una experiència recent de la que ens sentim
legítimament satisfets, en concret la
organització de la Cavalcada de Reis. Aprofitant
el relleu de la Junta, hem procurat modificar
l’estructura organitzativa d’aquest acte, cercant
la implicació de moltes més persones,
principalment també buscant la participació de
gent jove. L’experiència, a nivell del nou model
d’organització, ha estat molt satisfactòria.

Desitjo que aquest nou any estem com sempre
a l’alçada i, així, consolidar encara més la nostra
Confraria.

Carles Mascort i Yglesias
President

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

President 
Carles Mascort i Yglesias

Sots-President 
Narcis Reixach i Blanch 

Secretari 
Xevi Ribera i Pi,  manaies@girona.com

Tresorer 
Xavier Serra i Sambola 

Vocalia de Secció de Manaies 
Xavier Casán i Luís 

Vocalia de Secció de Vestes 
Roser Massanas i Ordoñez 

Vocalia de Relacions Institucionals i Premsa 
Pere Codina i Gironella 

Vocalia de Comunicació Social 
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Dr. Mn. Gabriel Roura i Güibas 





EXTRACTE DE L’ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA DEL 6/6/2007
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Acta de l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Jesús Crucificat – Manaies de
Girona, celebrada el dimecres 6 de juny de 2007 a les 20:00 h., en segona convocatòria, al
local social de l’entitat, l’església de Sant Lluc, amb l’assistència de 53 associats.

Inicia la sessió el Secretari de la confraria, Sr. Xavier RIBERA i PI, qui saluda als assistents.

1. D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, es constitueix la Mesa Electoral que queda
integrada pels següents membres:

• President: Sr. Gaspar JOU i COMAS
• Secretari: Sr. Xavier RIBERA i PI 
• Vocal: Sr. Sr. Joan TOMÀS i BARTRA
• Vocal: Sr. Santiago COTS i SERRANO

2. En el segon punt de l’Ordre del Dia, la proclamació de candidatures a la Junta Directiva, el
President de la Mesa informa que només s’ha presentat una candidatura, que reuneix els requisits
de temps i forma requerits estatutàriament.
Es procedeix a fer lectura de la candidatura presentada, que està  encapçalada pel Sr. Carles
MASCORT i YGLESIAS com a candidat a President.

Posteriorment, la Mesa Electoral  proclama oficialment la candidatura, que haurà de ser sotmesa a
votació dels associats presents.

Tot seguit, s’ofereix la paraula al Sr. Carles MASCORT i YGLESIAS que exposa els seu programa
pels següents anys.

3. Sense més dilacions, dins el tercer punt de l’Ordre del Dia, es procedeix a la votació secreta. Es
realitza el corresponent escrutini i la Mesa Electoral fa públics els següents resultats:

• Vots emesos: 53
• Vots a favor de la candidatura: 48
• Vots en contra de la candidatura: 2
• Vots en blanc: 3
• Vots nuls: 0

4.El President de la Mesa Electoral, proclama guanyadora la candidatura encapçalada pel Sr.
Carles MASCORT i YGLESIAS, els membres de la qual prenen possessió del càrrec.

I sense cap més afer a tractar, es dona per finalitzada l’Assemblea General Extraordinària, quant
són les 21:15 h. en lloc i data esmentats a l’inici.

Xavier Ribera i Pi Gaspar Jou i Comas
Secretari President de la Mesa Electoral

Joan Tomàs i Bartra Santiago Cots i Serrano
Vocal Vocal
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EXTRACTE DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DEL 15/2/2008

Acta de l'Assemblea General Ordinària
de l'Associació Jesús Crucificat -
Manaies de Girona, celebrada el
divendres 15 de febrer de 2007 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.Modificació de l'import de les quotes
anuals de socis numeraris i socis
protectors.

4.Informe de Presidència.

5.Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió: 

Inicia la sessió el President, Sr. Carles
MASCORT i YGLESIAS, qui saluda als
assistents i realitza un record a tots el
confrares que ens han deixat recentment. 

Seguidament cedeix la paraula al
Secretari, per tal que faci lectura de l'acta
de l'Assemblea General Ordinària de l'any
anterior (23/02/07) i de l 'Assemblea
General Extraordinària d'elecció de Junta
Directiva del 6 de juny de 2007, segons el
que disposa el primer punt de l'ordre del
dia.

1. El Secretari, Sr. Xavier RIBERA i PI,
llegeix les esmentades actes que un cop
llegides són aprovades per assentiment de
tots el socis presents; sense que ningú

tingui cap esmena ni comentari a realitzar.
2. El Tresorer, Sr. Xavier SERRA i
SAMBOLA, realitza la presentació del
balanç econòmic i del compte de resultats
de l'any 2007. 

-Prossegueix el tresorer fent la presentació
de la previsió d'ingressos i despeses que
integren el pressupost de l'exercici 2008.

-S'obre un torn d'intervencions i pren la
paraula el senyor Gaspar JOU I COMAS. 

-Seguidament s'aprova per assentiment de
tots els presents el balanç i el compte de
resultats de l'any 2007. S'acorda posposar
la votació de la previsió d'ingressos i
despeses del pressupost del  2008 a haver
tractat el punt 3 de l'odre del dia, sobre
l'augment de quotes 2008.

3. Dins el tercer punt de l'Ordre del dia es
realitza proposta d'increment de les
actuals quotes anuals dels socis, atès que
fa molts anys que no s'actualitzen. L'entitat
haurà d'afrontar importants despeses per a
actuacions de rehabilitació de Sant Lluc i
amb les quotes anuals actuals, que són
quasi simbòliques, no es pot fer quasi bé
res.

Es proposa el següent augment:

-Soci numerari: passar dels 12 € actuals a
20 €
-Soci protector passar dels 30 € actuals a
40 €

Seguidament es procedeix a la votació de
les noves quotes anuals que són
aprovades per unanimitat dels presents.

Acte seguit, es realitza la votació ajornada
sobre la previsió d'ingressos i despeses
del pressupost del  2008 que és aprovada
per unanimitat de tots els presents.
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4. Arribats al quart punt de l'Ordre del dia,
pren la paraula el President per tal de fer
l'exposició de l'informe de Presidència. 

-En primer lloc, vol tenir un recordatori
dels confrares i confraresses que ens han
deixat aquest darrer exercici, fent especial
referència al Bisbe Sr. Enric PELACH i
FELIU que fou el primer consiliari de
l'entitat. 

-Enguany s'ha iniciat un nou mandat de la
Junta Directiva i s'ha realitzat una
reorganització interna a fi de facilitar i
agilitzar les tasques que es realitzen a
l'entitat. 

Seguidament es passa a realitzar una
relació de les actuacions i activitats que
s'han dut a terme des de la darrera
Assemblea:

-Tal i com s'avançava en l 'anterior
Assemblea, el Dimecres Sant del 2007 es
va realitzar l'inauguració oficial de la plaça
de la ciutat dedicada al Sr. Joaquim PLA i
DALMAU. Es tractava de l'antiga plaça
"Ferran el Catòlic". A l'acte va participar el
Maniple de Manaies i es va comptar amb la
presència de la Sra. Alcaldessa de Girona
que la va inaugurar.

Pendonista:
-Agraeix l'actuació del Pendonista de l'any
passat, el Sr. Josep Maria MONT.

-La Junta Directiva ha estimat convenient
que el pendonista d'enguany sigui el Sr.
Pere MAFERRER i CASTELLÀ,per la seva
dedicació envers a la confraria al llarg de
molts anys.

-Maniple de Manaies. La sortida  del
maniple de manaies per Setmana
Santa.2007 va anar bé a nivell
d'organització i de desenvolupament; i així
com fa un any el Sr. President comentava
que hi van haver actes de manca de rigor
durant les sortides, pel contrari el 2007 es
va desenvolupar sense incidències. S'està
satisfet de l'actitud general del maniple i
l'encoratja a seguir en la mateixa línia.

-Sortida extraordinària del maniple de
manaies 2007. El passat 17 de març de
2007 es va realitzar una sortida
extraordinària del Maniple de Manaies, en
motiu de la Trobada d'Armats, Manaies i
Estaferms de Catalunya a la ciutat de
Lleida.

La sortida es va fer llarga, sembla que
donat a l'important quantitat de maniples
que varen participar-hi. El Sr. MASCORT
recorda l'interès dels organitzadors perquè
i fóssim presents atès que varis maniples
estaven pendents d'anar-hi només si
nosaltres hi érem presents. 

-Infants manaies. Es va realitzar el segon
assaig de manaies per a nens, que serví
perquè aquests es poguessin apropar a la
confraria. L'èxit fou absolut i es va comptar
amb la col·laboració de diversos membres
del maniple.

-Secció Vestes. Es continua augmentant el
nombre de participants. No és aliè a que
en els darrers anys s'han fet 150 noves
vestes, que són cedides al confrares que
ho desitgin. La totalitat de les vestes que
es varen cedir l 'any passat han estat
degudament retornades. 

-Es va repetir l'experiència de les visites
d'escoles al Castrum i van anar molt bé.
Aquesta és una veritable escola de nous
valors per les generacions que ens hagin
de substituint cara futur. 

-Temps de Flors. Es va tornar a cedir Sant
Lluc perquè es formés part de l'itinerari de
la mostra floral "Temps de flors". 

-Per tercer any, es va participar en la
realització d'una catifa floral per Corpus i
que es feu a la plaça de Sant Feliu. Varen
col·laborar-hi forces confrares per+o seria
bo poder comptar amb més gent cara la
propera edició. 

-Obertura de Sant Lluc. Aquest estiu es va
dur a terme de manera experimental
l'obertura de Sant Lluc al públic i es va
comptar amb la col·laboració de molta
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gent. L'experiència va ser molt positiva i va
tenir una bona acceptació social. Sense
realitzar-se cap mena de publicitat es va
comptar amb una notable afluència de
visitants durant el dies que va estar obert. 

Es vol repetir l'acció el proper estiu i ja
s'ha començat a treballar per a tenir la
col·laboració dels guies de girona, oficina
de turisme, etc

-La passada tardor es va realitzar la
tradicional exposició de soldats de plom a
Sant Lluc que va dur a terme l'associació
"El Baluard".

-Loteria de Nadal 2007. Es vol agrair
públicament a tota la gent que col·labora
desinteressadament en la distribució i
venda de les participacions de Loteria de
Nadal. 

-Església de Sant Lluc. Progressivament
es va executant el Pla Director de les
actuacions a realitzar a la nostra seu
social, que es va projectar en tres fases.
Aquest darrer any s'ha realitzat la
rehabilitació de les sales de vestes,
sabateria, comprar de nous armaris per a
al roba, nous porta-atxes, etc

Encara manca realitzar el gruix de les
obres i que són les que tenen un cost més
elevat. Es tracten d'actuacions que afecten
a l 'estructura de l 'edifici i de vital
importància. S'està treballant per a obtenir
els recursos necessaris.

-Festivitat de Sant Pau. Enguany es va
celebrar la festivitat del nostre patró, el
primer cap de setmana de febrer. El
divendres 1 de febrer es va realitzar la
tradicional missa a la Catedral de Girona,
oficiada pel Consiliari de la nostra entitat,
Dr. Mn. Gabriel ROURA i el diumenge 3 de
febrer, hi va fer una visita guiada a la ciutat
de Girona i posteriorment es dugué a
terme el dinar de germanor en un
restaurant de Girona.  Tot i que va
participar-hi una setantena de persones no
podem estar-ne satisfets perquè aquest
hauria de ser l'acte de germanor de tota la

confraria i on ens poguéssim retrobar-hi
tots, però malauradament falta l'implicació
dels associats.

-Cavalcada de Reis. Enguany hi ha hagut
un canvi important en l'organització interna
de la cavalcada. 

Es va encomanar la coordinació de la
cavalcada al Sr. Josep MASDEVALL i PI en
substitució del Sr. Joan ALENYÀ i
FUGUERAS, qui havia decidit deixar-la.

S'han creat comissions de treball i s'ha fet
entrar dins de l'organització gent nova, a fi
que puguin servir de cantera cara a un
futur immediat.

La reestructuració ha portat a un canvi en
l'estructura interna i del format de la
cavalcada. S'ha eliminat la Comitiva del
Pròleg i en el seu lloc s'han creat les
Comitives de la Ciutat i del Foc. La resta
de personal ha estat redistribuït entre les
comitives dels tres reis.

Alhora s'ha realitzat una restauració de
varies carrosses (cuina reial i carros de
joguines) i l'adquisició  de calçat i nous
vestits. Això ha estat possible gràcies a
una subvenció extraordinària de
l'Ajuntament de Girona.

Enguany al caure el dia de Reis en
dissabte hi va haver moltíssima gent als
carrers. Va ser l'edició amb més gent dels
darrers anys.

Malauradament, hi va haver una incidència
durant el transcorregut de la cavalcada. Es
va cremar la carrossa del rei ros. Un cop
analitzades les causes, s'han vist que
provenien de un compressor que perdia
gasolina. Gracies a que els protocols de
seguretat varen funcionar bé no va haver-
hi cap problema important.

S'han mantingut reunions amb
l'Ajuntament, i s'ha acordat prendre
mesures a fi de que no torni a passar (per
exemple amb la supressió i canvi dels
actuals compressors que ens cedia



14

l'ajuntament). Ens sentim recolzats pel
govern municipal  i hi ha bon  enteniment.

Com cada any, s'han realitzat altres
activitats entorn a la Cavalcada de Reis:
Concurs de Fanalets a les escoles de la
ciutat, visita del patges reials CEIP Font de
la Pólvora i visita dels Tres Reis Mags a
l'Hospital Josep Trueta, durant el matí del
dia 6 de  gener.

-Es presenta a l'Assemblea el cartell de
Setmana Santa, que també il·lustrarà la
portada del butlletí. El President comenta
que sempre es procura que aquest sigui
realitzat per alguna persona vinculada a la
confraria o bé per algun artista de renom.
Enguany ha estat realitzat per la confrare
Núria FRANQUET i FONT. L'Assembla
aplaudeix l'obra que agrada molt.

Activitats i actuacions previstes pel
2008:

Sortides extraordinàries del maniple de
manaies. El 2008 hi hauran dues sortides
extraordinàries del maniple a Tarragona i a
Girona.

-Tarragona. Serà el 6 d'abril de 2008 en
motiu del 250è aniversari del Armats de la
Congregació dels Dolors de Tarragona Es
tracta d'un acte de petit format, no una
concentració d'armats i manaies. Als actes
de celebració només han convidat als
maniples de Torredembarra, Montblanc,
Mataró i molt especialment el nostre
maniple. Ens han posat tota mena de
facilitats perquè hi puguem anar, atès que
consideren que som un referent a
Catalunya

-Girona. Serà el 4 de juliol de 2008 en
motiu de la "Exposició Mundial de figures
històriques de miniaturisme". Es tracta
d'un esdeveniment que tindrà ressò a
nivell mundial. Als actes vindran gent de
relleu i el Maniple de Manaies farà una
sortida d'exhibició en el marc dels actes de
la "Girona romana". 

-Ens ha demanat el suport de l'entitat en
els actes que es realitzin a Girona en motiu
el Bicentenari de la guerra del francès.

-S'estan ultimant els detalls i a l'espera de
les actuacions de l'Ajuntament (ex. cessió
terrenys) per poder posar en marxa la
fundació. 

-El proper 12 de març, es realitzarà una
conferència a càrrec del prestigiós metge
forense Dr. Narcís BARDALET que portarà
per nom "LA MORT D'UN CRUCIFICAT".
Es tracta d'una interessant conferència
sobre les causes de la mort de Jesucrist.

-Taller de Cucurutxos. Enguany es vol
realitzar una nova activitat dirigida a la
mainada que consisteix en un taller sobre
la creació dels cucurutxos de les vestes.

-Tot i que no és cap urgència, és necessari
pensar en una modificació dels estatuts i
del  reglament intern de l'associació.

El Sr. President finalitza l ' intervenció
realitzant una crida a tots els confrares
perquè participin en la vida social de
l'entitat.

5.Arribant al quart i darrer punt de l'ordre
del dia, s'obre el torn de Precs i Preguntes.

Prenen la paraula els Srs. Diego PÉREZ i
ABUYÉ, Jordi BATALLÉ i TREMOLEDA i
Esteva FERNANDEZ i TURA. 

Queden nomenats interventors els Srs.
Joan ALENYÀ i FOGUERAS i Josep Maria
ESTEBA i CAMA.

I sense cap més afer a tractar, es dona per
finalitzada l'Assemblea General Ordinària,
quant són les 21:32 h. en lloc i data
esmentats a l'inici.
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Xavier Ribera i Pi
Secretari

Carles Mascort i Yglesias
President

Joan Alenyà i Fogueras
Interventor

Josep Maria Esteba i Cama
Interventor
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l passat dia 19 de Juliol de 2007 va morir
a Abancay (Perú) el qui fou Bisbe
d’aquella Ciutat dels Andes peruans Mn.

Enric Pèlach i Feliu.

Es molt coneguda a Girona la trajectòria del
Bisbe Pèlach al Perú, doncs va tenir una
activitat que es va perllongar fins als nostres
dies, i durant gairebé cinquanta anys. Una
activitat que només pot generar admiració vers
la seva tasca missionera, en tota l’amplitud de la
paraula admiració.

Però si aquí fem referència a ell és per una altra
activitat que va realitzar el Bisbe Pèlach (llavors
mossèn Pèlach) ja fa molts anys i que,
precisament per això, ja no és avui tan
coneguda, encara que creiem digna de ser ben
recordada.

Com és ben sabut, les Confraries de Setmana
Santa tenen assignada, per part del Bisbat de
Girona, la figura del Consiliari, que es correspon
amb una mena d’assessor en el camp espiritual
de cada una de les esmentades Entitats. Es obvi
que avui en dia la presència del Consiliari a les
Confraries no té el pes específic que havia
tingut en dècades anteriors.

La Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de
Girona va quedar constituïda en virtut d’un
Decret del Bisbat de Girona de data 28 de
Febrer de 1947, com a continuació de
l’anomenada Pia Unió de l’any 1942 i, per
suposat, com a Entitat que assumia tota la
història i activitat dels Manaies de Girona, la
qual es remunta a l’inici del segle XVIII, fa uns
tres-cents anys.

En el mateix Decret de constitució de la nostra
Confraria es va designar, com a primer
Consiliari de la mateixa, a un jove i prometedor
capellà, de només vint-i-nou anys, el nom del
qual era Enric Pèlach i Feliu. Mossèn Pèlach va
ostentar aquest càrrec durant onze anys, fins al
1958, és a dir, fins a la seva marxa al Perú.
Llavors va ser substituït a la nostra Confraria per
Mn. Ramon Baranera.

Es llei de vida que, havent passat gairebé
cinquanta anys des de llavors, moltes persones
no puguin guardar el record personal de la feina
portada a terme per Mn. Enric Pèlach. Però es
bo que aquest record no s’esvaeixi, doncs
realment el seu treball, en aquells difícils anys
inicials, va ser destacat.

Fa pocs dies, en ocasió de la Missa celebrada a
la Catedral en honor al nostre Patró Sant Pau, el
seu nebot Sr. Francesc Pèlach va lliurar a la
Confraria una molt interessant documentació
sobre les primeres jornades de Mn. Pèlach al
Perú, amb reflexions vinculades a les dificultats,
però també a la gran il•lusió, que li plantejava la
nova vida, ben volguda per ell.

També és interessant ressaltar que ell va ser qui
va crear i organitzar allí l’anomenada “Pasión de
Cañete”, que avui en dia és visitada per milers
de persones. No deixa indiferent veure que, a
milers de quilòmetres d’aquí, hi ha figurants
vestits de “manaia”, amb vestuari que en el seu
dia va ser propi de la nostra Confraria. Una
mostra evident que el nostre primer Consiliari va
fer molt seu el sentit propi d’un veritable
confrare.

Mn. ENRIC PÈLACH I FELIU

E



SETMANA SANTA 2007

l cel volia ploure quan començava el
mes d’abril, i ben vinguda és sempre la
pluja en aquesta terra nostra que pateix

de set massa sovint. Però quan ho vol fer per
Setmana Santa, a Girona s’aixequen molts de
caps preguntant al cel si se’n recordarà de parar
per a nosaltres quan sigui el moment de sortir...

I sí que se’n va recordar. Ho va fer dissabte 31
de març quan havia de començar l’assaig per
als nens, i sobre tot, ho va fer dimecres Sant
quan tots els pronòstics ens deien que plouria
tota la tarda en aquestes contrades, i quan va
ser l’hora, ens ho deien els paraigües oberts
davant de Sant Lluc dels manaies tossuts que,
tot i la pluja que queia, esperaven amb fe i
ignorant les gotes fines però persistents que
morien sobre les llambordes dient: “Ai, que no
sortireu...!”

Però deu ser veritat que el set és el número de
la sort, i la nostra devoció nadalenca de cada
any per aquest número es va veure premiada
per Setmana Santa. O deu ser que fins el cel
s’estima el nostre pendonista Josep Maria Mont
i Jordà com se l’estima tothom que el coneix,
perquè la pluja va parar quan va ser l’hora de
portar-li el penó. Tots els nostres pendonistes
han merescut l’honor de ser-ho, però si el dia
que li tocava rebre el penó a en Josep Ma. Mont
no ho haguéssim pogut fer per causa de la pluja,
alguns haguéssim renyit molt seriosament amb
el cel, tot i ser Setmana Santa. 

Com tothom sap, el senyor Josep Ma. Mont, fill
i veí de la Bisbal, és un dels nostres confrares
més estimats i entranyables. És una persona
que s’estima la Confraria com pocs, amb qui
sempre es pot comptar per a tot, que té cura de
la secció de vestes com només una altra
persona ho sap fer, el seu bon amic i confrare
Josep Ma. Esteba. Si voleu saber qualsevol
cosa sobre la secció de vestes, els ho podeu
preguntar a ells, perquè ho saben tot. Ningú
com ells té cura de les vestes, de cada petit
detall, ningú com ells vetlla pels nostres passos;
es pot dir que els mimen i pateixen per ells com
ho farien per una criatura de la seva carn. Han

treballat durant molts anys per la confraria, gran
part d’aquest temps sense pertànyer a la junta
de torn, i tothom sap que la secció de vestes
funciona des de fa anys i panys gràcies a ells.
Les atxes i vestes que han arribat a repartir
només les saben ells. Sempre fan la feina sense
fer fressa, i abans no has dit la paraula “feina”,
ells ja l’han feta. A tall d’anècdota, només cal
recordar que mitja hora abans del lliurament del
penó, tots dos eren a Sant Lluc, treballant, com
sempre i desafiant la pluja, com tothom.

Tot això ho sap el cel, i en honor seu va deixar
de ploure perquè manaies i vestes li poguéssim
lliurar el penó. Va ser a casa del seu amic Josep
Ma. Esteba, que es va sentir honorat i feliç de
poder acollir-lo per veure un bon company
convertir-se en pendonista, i que havia vestit de
gala la seva llar per a l’ocasió amb el carinyo i
l’entrega que el caracteritza. En Josep Ma. Mont
va rebre el penó, emocionat, de mans del
pendonista sortint, el senyor Joan Tomàs i Feliu,
mentre la marxa d’honors del manaies sonava
per a ell.
Divendres Sant no varem haver de patir pel
temps, i cadascú ocupant el seu lloc, va fer
marxar la Processó del Sant Enterrament, com
cada any, donant vida a una estampa que es
repeteix cada Divendres Sant des de ja fa tant
de temps. Pel que fa a la nostra confraria, cal dir
que varem fer l’estampa més gran, perquè
portàvem amb nosaltres una cinquantena de
criatures fent de vestes, i el número de vestes
grans també continua sent creixent.

Així mateix, la resta d’actes que són propis de la
nostra Setmana Santa van tenir lloc i es van
desenvolupar amb normalitat: la missa en
record dels confrares difunts, els assajos dels
manaies o l’assaig de manaies per a la
mainada.  I que per molts anys.

E
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EL GOIG DE SENTIR-SE CONFRARE

s de ben petit que sempre he viscut
molt intensament tota la Setmana
Santa, tant acudint als diferents actes
religiosos, com seguint en directe o per

televisió tantes processons com fos possible.
Era tanta l’emoció que sentia quan veia
transcorre els passos, que en mi es va arrelar el
viu desig de poder participar-hi, cosa que en
principi em semblava quasi impossible.

Un bon dia però, estant aquí a Girona parlant
del tema amb l’ Indaleci (a.c.s.) que era manaia
de la banda, em va fer saber que no existia cap
problema perquè pogués participar en la
processó gironina. A les hores, m’acompanyà a
la botiga d’en Pere Masferrer i en uns moments
vaig aconseguir la vesta.

No sabeu pas l’alegria que vaig tenir al poder
sortir per primera vegada a la processó del
Divendres Sant. Per fi, podria veure culminada
la meva il•lusió. Al moment de sortir, les cames
em tremolaven, una gran agitació envaïa tot el
meu cos. D’això ja fa un grapat d’anys i sempre
he anat sentint un interès creixent per participar-
hi.

L’any passat, quan em va telefonar el President
de la Confraria, el senyor Carles Mascort, per
dir-me si volia ser el pendonista, vaig tenir
l’ocasió de sentir per segona vegada una gran
emoció. De moment vaig quedar parat, mai
m’havia passat pel cap ser pendonista, la seva
trucada se m’apareixia com un somni que em
produïa una enorme motivació. Després vaig
començar a fer-me la següent reflexió: Com
podia ser-ho si jo no tenia vivenda a Girona ?.
La solució va arribar de la ma d’en Josep Maria
Esteba que amb la seva característica
amabilitat, em va oferir la seva casa per ubicar
el Penó.

El goig de portar el Penó pels carrers tant bonics
de la nostra estimada Girona durant la processó
del Divendres Sant de l’any passat, va ser per a
mi, una experiència inoblidable.

Gracies a tots vosaltres, confrares, i
especialment a tu, Josep Maria, per
acompanyar-me.

Josep Maria Mont i Jordà 
Pendonista 2007

É
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om ja sabeu, la difusió cultural del
que representa la nostra confraria
entre els joves de Girona, a través

de les escoles, ha estat un objectiu de
l’actual Junta des de l’inici de la seva
trajectòria.     

L’any passat ens van visitar més d’un
centenar de nens de diferents escoles de
Girona, alumnes d’Educació Primària i
Infantil.

Aquest any seguim oferint aquesta activitat
a les escoles de la ciutat, i com a novetat
ho fem inclosos en el programa d’activitats
educatives que ofereix la Caseta de la
Devesa de l’Ajuntament de Girona, gràcies
a un conveni signat entre el Consistori de

la ciutat i la nostra confraria. Això suposa
una forma de difusió de l’activitat diferent
de la que fèiem, ja que des d’aquest curs,
la nostra visita al Castrum figura en el
llibret d’activitats per la les escoles que la
Caseta de la Devesa elabora cada any i
que envia a tots els centres educatius. 

Esperem que aquesta millora ens ajudarà
a consolidar més l’activitat entre les
escoles i que ens visitaran tants alumnes o
més que fins ara.

Núria Franquet i Font
Vocalia de promoció cultural

C

LES ESCOLES AL CASTRUM
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l passat  17 de març de 2007, el maniple
va fer una sortida extraordinària  a
Lleida responent a la crida dels armats

de Lleida que organitzaven una concentració
d'armats d'arreu de Catalunya a la que varen
assistir-hi més de 2000 participants provinents
de maniples de diferents punts de la geografia
catalana.

La desfilada estava prevista per a les quatre de
la tarda, però la sortida va fer-se llarga, a causa
de la quantitat de maniples participants, i sota
un sol de justícia.

El recorregut pels carrers de la capital del
Segrià va ser llarg, però el nostre va ser, sens
dubte, un dels maniples que va desfilar amb
més dignitat i va arribar perfectament format al
pavelló que feia de "castrum" per un dia, ja de
nit i amb una temperatura molt més frescota que
la de sortida.

Es va organitzar un autocar per acompanyants
que van poder veure i animar els nostres
manaies alhora que gaudien de l'espectacle que
oferien les diverses formacions d'armats,
estaferms i manaies, molt diferents entre si a
nivell de composició i estètica. Els
acompanyants varen dinar pel camí i van arribar
a Girona ben entrada la nit, abans, però, que els
manaies, que van sopar a Lleida amb els
components dels altres maniples en un sopar de
germanor que van oferir els amfitrions.

E
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urant les Fires de Girona 'el Baluard',
Centre d'Estudis Històrics i Fets d'Armes
de les Comarques Gironines ha dut a

terme la XXVII Exposició de Miniatures
Històriques, el VII Concurs de formacions
militars i el XII Concurs Internacional 'Soldat de
Plom 2007'.

L'organització d'aquestes manifestacions,
aquest any tenia un significat especial; seria
l'ultima oportunitat de provar tots els
mecanismes de cara a l'Exposició Mundial de
Miniatures Històriques del 2008. Tot el sistema
d'entrada de figures, el procés de fotografiar-les,
el mecanisme de puntuació dels jutges, el
repartiment de medalles i premis, serà el que
servirà per el gran esdeveniment del 2008.
L'entrada de figures per la porta de les vestes i
convertir la sagristia en el laboratori fotogràfic,
va ser un èxit. Per primera vegada i d'una forma
ràpida es varen fotografiar totes les figures que
participaven en el Concurs, tota aquesta
informació i la puntuació del jutges mitjançant
PDA va facilitar molt el treball i el sistema ens va
fer guanyar molt de temps.

Com en anteriors convocatòries la participació
va ser molt important, teníem unes mil figures
en concurs i a part de tenir col·leccionistes de
totes les comunitats autònomes espanyoles hi
teníem aficionats de França, d'Itàlia, de Grècia,
de Bèlgica, de Gran Bretanya, de Malta, etc.

Un dels actes mes destacats d'enguany va ser
l'agermanament amb el club de Niça 'Les
Chevaliers de la Baie des Anges', 'el Baluard' fa
anys que està establint lligams amb els clubs
més importants d'Europa.

L'Associació va treure una
nova figura que representa a
un trompeta napolità del
regiment Napoleó que va
assetjar Girona el 1808 i
1809, modelada per l'artista
francès Michel Sáez. El nostre
consoci Carles Vaquero va
modelar una fada que
representa a 'Flor de Neu' -
personatge de llegenda, figura
que va servir per obsequiar a
tots els participants a la nostra
festa. 

He de fer esment especial a la col·laboració del
Museu dels Ibers, de València. El nostre consoci
Alejandro Noguera, director del Museu valencià,
va portar a Girona unes tres mil figures de la
seva col·lecció. Els aficionats a les miniatures
varen tenir l'ocasió d'admirar part d'una de les

D
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millors col·leccions del món. El Museu de 'els
Ibers' col·laborada amb l'Associació en
l'Exposició Mundial de Miniatures Històriques i
muntarà un apartat especial sobre l'evolució del
soldat de plom a Espanya, des dels seus inicis
fins avui.

Hem de dir que les Mostres del 'Soldat de Plom'
a Sant Lluc s'han  convertit en una de les
activitats mes visitades de les Fires de Sant
Narcís, portant a Girona centenars d'aficionats
que aprofiten l'avinentesa per passar uns dies a
la nostra ciutat.

Aquest any 2008 començaran les celebracions
per commemorar el 200 aniversari de les
guerres del francès, les dues associacions hi
seran presents col·laborant, com sempre, a les
activitats de la nostra Ciutat.

Pere Masferrer
VicePresident de la World Expo " Girona 2008"





TEMPS DE FLORS AL CASTRUM 
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CATIFA DE FLORS PER CORPUS

a passada primavera, una colla de confrares ens vàrem reunir de bon matí per fer la catifa
de Corpus, que tot i no ser gaire gran portava vora 3000 flors entre clavells i roses. Aquí la
podeu veure, juntament amb els participants.

Aquesta primavera hi tornarem. Participeu-hi amb tota la família!

Rebreu més informació sobre la data d’aquesta activitat a la nostra pàgina web
http://www.manaies.org

L
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CONCURS DE FANALETS

FEM EL FANALET PER ANAR A ESPERAR
ELS REIS, CURS 2007-2008

a tradició d’anar a esperar els Reis
d’Orient amb fanalet sembla ser que va
néixer als pobles de muntanya de les

comarques gironines fa més de cent anys, quan
els nens i nenes sortien a rebre els mags amb
un manat d’espígol encès. Més tard, el costum
es va estendre cap a la ciutat de Girona i altres
llocs del país. 

A la cavalcada de Girona, és tradicional anar-hi
amb els fanalets encesos i, en aquests últims
anys, molts dels que s’hi poden veure són els
que els nens i les nenes han confeccionat a les
seves aules en el marc de l’activitat organitzada
conjuntament per l’Ajuntament de Girona i
Manaies de Girona, i patrocinada per Hipercor.
Enguany s’ha complert la catorzena
convocatòria.

RESUM DE PARTICIPACIÓ

· Total 15 centres (4 de privats i 11 de públics)
· Total 1.586 nens: 953 de P3/P4 i 633 de P5/1r
· Total 70 grups

PREMIS

CATEGORIA A (P3 i P4 d'Educació Infantil)

PREMI                   ESCOLA
1r CEIP Joan Bruguera (P3-P4)

2n CEE Palau 
2n CEIP Girona (P3-P4)

3r CEIP Domeny (P3-P4)
3r CEIP Eiximenis (P3-P4)
3r Escola Les Alzines (P3)

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

PREMI                   ESCOLA
1r CEE Font de l'Abella

2n CEIP Vila Roja (P5-1r)
2n Escola Maristes (P5)

3r Escola Sagrada Família (1r)
3r CEIP Marta Mata (P5)
3r Escola Bell-lloc del Pla (1r)

MENCIONS ESPECIALS PER A LES ESCOLES

PREMI                   ESCOLA
1r CEIP Dalmau Carles
2n CEIP Verd 
2n CEIP Pericot 

FESTA DE LLIURAMENT DE PREMIS

El dimecres 19 de desembre de 2007 va tenir
lloc la festa de lliurament de premis al Pavelló
de Palau, amb l'assistència dels centres
participants i una exposició dels fanalets
confeccionats a les aules. Per acabar, en Jordi
Tonietti va oferir una actuació musical.

29
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CAVALCADA DE REIS

a nostra Confraria, com a entitat
organitzadora de la Cavalcada de Reis
de Girona des de fa més de cinquanta

anys, va decidir enguany canviar el model
d'organització de la mateixa. En aquest sentit,
s'ha volgut introduir un sistema que permetés i
afavorís una participació més gran en les
tasques preparatòries, òbviament sense perdre
l'eficàcia d'organització dels darrers anys. I així,
sota la coordinació general d'en Josep
Masdevall, s'ha pogut constatar que el nou
model ha funcionat adequadament, com ho
demostra la incorporació de moltes persones
noves en aquestes tasques. Això permet
aprofundir en la voluntat de cercar camins de
participació social dels confrares a la nostra
Entitat.

Cal destacar que s'ha modificat l'estructura
interna del conjunt de la Cavalcada al carrer,
eliminant l'anomenada fins ara comitiva del
pròleg, substituint-la per la nova comitiva de la
Ciutat. Lluny de tractar-se d'un simple canvi de
denominació, s'ha volgut fer uns canvis que van
en la línia de buscar un criteri estètic més
homogeni.

Per altra part, i continuant la directriu adoptada
des de fa dos anys enrera, s'ha continuat el
procés accelerat de renovació de vestuari i de

material de la Cavalcada, basant-nos en acords
establerts amb l'Ajuntament de la nostra Ciutat.
En aquest sentit, s'ha procedit aquest any a la
renovació de sabateria, de vestits d'algunes
comitives i de la carrossa de cuina i d'algunes
de joguines.

En quant a la sortida en sí, és molt important
assenyalar la gran participació de la ciutadania
en el seguiment de tot el recorregut de la
Cavalcada, fins al punt de ser l'any en el que,
sense cap mena de dubte, hi ha hagut més gent

L



al carrer, segons ens confirmen totes les
dades. I, evidentment, també cal fer referència
a l'incident ocorregut amb la carrossa del Rei
Ros, la qual va patir un incendi per causes
mecàniques imprevisibles. En aquest punt, el
protocol de seguretat va funcionar
correctament, procedint a apagar-se de forma
immediata. Caldrà en qualsevol cas tenir-ho en
compte, dintre del procés de renovació de
material, al qual efecte ja s'han fet les gestions
pertinents davant de l'Ajuntament de Girona,
podent dir a hores d'ara que existeix una molt
bona predisposició i voluntat en aquest sentit.

31

a la pàgina web dels manaies, www.manaies.org hi
podreu trobar totes les fotos de la cavalcada 2008





ALTRES ACTIVITATS DELS REIS MAGS
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esprés d'haver passat tota la nit amb
els membres de la seva comitiva
repartint els regals que havien

demanat els nens i nenes de Girona, i
abans d'emprendre un llarg viatge que els
havia de portar de retorn a casa, Ses
Majestats no es van oblidar dels infants
que, ingressats a l 'Hospital Dr. Josep
Trueta, no havien pogut assistir a la
Cavalcada.

Els nens i nenes, també els pares, van
rebre amb molta il·lusió a Ses Majestats i
van gaudir amb alegria de la seva visita,
en la que tots van tenir regals, es van
endolcir amb els caramels, i van poder
compartir amb Melcior, Gaspar i Baltasar
una estona que ben segur els costarà
d'oblidar.

Ja entrat el migdia, amb l'alegria d'haver
fet feliços als infants, Ses Majestats, van
acomiadar-se de Girona amb el desig
retrobar-se l'any vinent amb tots els nens i
nenes de la ciutat. 

D
VISITA A L’HOSPITAL Dr. JOSEP TRUETA

Als Manaies de Girona:

ls nens i nenes de l'escola Font de la
Pólvora esperaven amb molta il·lusió
l'arribada del patge un assolellat matí de

Desembre.

El Patge Reial, com cada any, va arribar puntual
a la seva comesa en aquest barri del sector est
de Girona. Va repartir savis consells entre petits
, mitjans i grans, mentre oloraven quelcom
diferent d'aquella jornada.

Els més petits amb les seves carones innocents
admiraven la majestat i la màgia d'aquell
personatge, que cada any els transmet la il·lusió
i la fantasia d'estimar.

Va ser un dia molt especial per tots nosaltres.
Moltíssimes gràcies Manaies de Girona per fer-
ho possible un any més.

Comissió de Festes CEIP "FONT DE LA
PÓLVORA"

E
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SANT PAU 2008
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començament del mes de Febrer
d'enguany, la Confraria va celebrar,
com és habitual, la festivitat del nostre

Patró Sant Pau, amb diversos actes que es van
portar a terme a la nostra Ciutat.

Els esmentats actes es van iniciar amb la Missa
que cada any es porta a terme a la Catedral de
Girona, oficiada pel nostre Consiliari Mn. Gabriel
Roura, acudint després tots els participants a la
capella pròpia dels Manaies dintre del mateix
recinte catedralici. Aquest any la Missa es va
celebrar un divendres i no un dissabte, com sol
ser habitual, a petició del Consiliari i per tal
d'evitar la coincidència amb la celebració de la
Candelera.

Dos dies després, i en el curs del primer
diumenge de Febrer, un nombrós grups de
confraresses i confrares ens vam trobar a mig
matí per a realitzar una visita guiada a diversos
indrets del Barri Vell, amb les corresponents
explicacions sobre algunes llegendes de la
nostra Ciutat, magníficament relatades pel guia
Sr. Josep Bosch.

Posteriorment, i en el Restaurant "Torre Bonica",
es va portar a terme un dinar de germanor, al
que van assistir més de setanta persones.
Finalitzant el mateix, i després d'unes paraules
del President, es va celebrar el tradicional

sorteig de regals, conduït pel confrare Xavier
Ribera, assistit de diversos nens que li van fer
d'ajudants.

Va ser una jornada festiva molt maca i la que
esperem que en futures edicions s'hi afegeixi
encara més gent.
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om molt bé recordareu, en els butlletins
dels darrers dos anys ja vam incloure
un capítol destinat a repassar,

breument, les actuacions de millora dutes a
terme a la nostra seu social. Dèiem en un
d'aquests capítols que posar en coneixement de
tots els canvis i les intervencions fetes al
Càstrum és probablement una bona iniciativa, ja
que tots sentim la nostra seu com a pròpia i
entenem que ha de tenir un tracte i una cura
especials. Aquest butlletí 2008 també comptarà,
doncs, amb una descripció sintètica, però alhora
exhaustiva, dels canvis duts a terme a Sant
Lluc.

Podríem dir que la intervenció més vistosa - i
ben segur la més original d'aquest any- ha estat
la que fa referència a la neteja del retaule
central el passat mes de juny, una neteja que
era òbviament necessària des de feia molt
temps. Ara que en podem observar els resultats,
tots estem d'acord en què la feina feta ha donat
a l'obra una brillantor destacada i la importància
que es mereixia. Hem de dir que, per realitzar
aquesta tasca, vam tenir la sort de comptar amb
la col·laboració del nostre company Pere
Codina, que hi va aportar temps i esforç. Es va
ubicar una bastida davant de l'obra, de manera
que es va poder accedir a la totalitat de la peça,
en tota la seva amplada i alçada. El retaule que
presideix el nostre Càstrum té un valor artístic
reconegut, de manera que podem pensar que
aquest any li hem donat una atenció adequada
a la seva vàlua.

En un segon bloc d'intervencions, hem de parlar
de la continuació d'uns treballs iniciats en anys
anteriors: es tracta, d'una banda, de la
col·locació de dos nous armaris per a les
vestes i, de l'altra, de la construcció d'un altre
armari per a material petit, també a la mateixa
sala. L'estètica d'aquests armaris és igual a la
dels anys anteriors, per tal de donar al conjunt
una coherència global. Els armaris de què
disposem actualment ens permeten disposar
d'espai suficient per a tenir totes les vestes
guardades, fins i tot les noves que s'han realitzat
darrerament. 

Passem ara a comentar un tercer bloc
d'intervencions, en aquest cas, uns treballs que
molt probablement s'hauran finalitzat en el
moment en què tingueu aquest butlletí a les
mans. Ens referim als treballs de pintura
d'espais diversos del Càstrum com són les
dues sales de vestes (parets, portes, bancs,
etc.). Com recordareu, aquestes sales ja han
viscut un seguit de canvis en els anys anteriors,
iel pintat general donarà al conjunt un bon
acabat. És, sens dubte, el pas que faltava
després de la reorganització i l'acondicionament
d'aquests espais. Hem de dir que l'objectiu de
pintar aquestes sales - a part de ser un treball
necessari-  té un clar component estètic: com a
exemple, podem avançar que els bancs de la
sala de vestes es pintaran del mateix to de gris
que les túniques, per donar novament una
sensació de cohesió a tot el conjunt de material
i de la sala on està ubicat.

Tanquem aquest capítol amb les mateixes
ganes i la mateixa iniciativa que els darrers
anys: volem continuar fent accions de millora
al nostre local i, partint sempre del pressupost
que hi puguem assignar, més o menys modest
en funció de les diverses prioritats, mirarem de
tirar endavant totes aquelles intervencions que
calguin. Ens comprometem a tenir sempre una
visió analítica del local, a mirar-nos-el de prop i
de lluny, per anar detectant les mancances, i
també per anar valorant els canvis que ja s'hi
han anat incorporant. Les dimensions i els usos
de Sant LLuc el converteixen en una seu
costosa i molt polivalent, però alhora en un local
ideal per a les necessitats de la nostra
Confraria. És per això que, des de la vocalia
d'instal·lacions, intentarem donar-li l'atenció
merescuda en la mesura del que ens sigui
possible.

Francesc Masdevall Pi
Vocalia d'instal·lacions

DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS 
DUTES A TERME ENGUANY A SANT LLUC 

C
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DIVENDRES SANT - ANY 2008

ALS CONFRARES I CONFRARESSES DE
JESÚS CRUCIFICAT - MANAIES DE GIRONA

l curs de l'any ens situa a les portes de
la Setmana Santa de la nostra Ciutat.
Com sempre ha succeït, la nostra

Confraria i el Maniple dels Manaies ens
apressem a preparar amb diligència i eficàcia la
nostra participació en els diversos actes que
cada any celebrem, molt particularment a la
Processó del Sant Enterrament del Divendres
Sant.

L'eficàcia d'aquesta preparació hauria de portar-
nos a una reflexió interior que ens ajudés a
descobrir i aprofundir el veritable esperit de la
Processó: venerar Jesús en el moment
culminant de la seva Passió: Jesús crucificat i
mort.

Des de segles, l'Església reviu la mort del
Senyor en una celebració que prescindeix de
l'eucaristia en senyal de dol. Aquesta litúrgia
s'introdueix al segle IV amb unes lectures que
giren entorn de la passió del Fill de Déu i es
completa a Roma, en el segle VIII, amb la
litúrgia de l'adoració solemne de la Creu. A
pesar del dol, del recolliment i del silenci de les
campanes, s'albira una joia que ens portarà a
l'esclat triomfal de la Pasqua. L'adoració de la
Creu substitueix l'ofrena eucarística.

Abans que el Crist en revelés el sentit, la creu
era velada per als homes. El ritus del Divendres
Sant la descobreix i la proposa a les nostres
opcions. Actitud distreta i indiferent enlloc de
descobrir l'amor que Crist ens manifesta:
"Abocaré sobre el casal de David i sobre els
habitants de Jerusalem un esperit penedit i
suplicant. Llavors em miraran a mi, aquell que
han traspassat (Za. 12, 10). Per aquí va el sentit
de la nostra existència.

Mentre caminem en silenci pels carrers de la
Ciutat fent processó d'acompanyament a Jesús
Crucificat, pensem en tota la humanitat patint
per tanta indiferència, odi, covardia i egoisme,
per a que tothom pugui veure la claror de
l'albada de la Pasqua.

Gabriel Roura
Consiliari
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SECCIÓ DE VESTES

an passat els dies (i els mesos) i tornem
a tenir a prop la Setmana Santa.

És el moment de recuperar les nostres vestes
dels armaris i vestir-nos de gris i grana per
acompanyar els nostres Manaies, el dimecres i
el divendres sant pels carrers de Girona.

Com bé sabeu, els darrers anys han sigut anys
de creixement per la secció de vestes de la
nostra Confraria i, en aquest creixement tots hi
heu posat el vostre granet de sorra, vestint-vos
amb ganes cada dimecres i divendres sant. I
amb les mateixes ganes que us vestiu de vestes
estem treballant perquè la nostra Confraria
continuï essent un referent.

Aquest any, novament i continuant amb la tònica
dels darrers anys, hem fet confeccionar noves
vestes, per tal de poder oferir-ne a tothom qui en
vulgui. Creiem que com a Confraria hem de
donar la possibilitat de participar en els actes de
Setmana Santa a tothom, i és en aquesta línia
que estem treballant.

Aprofito aquestes línies per encoratjar-vos a
tornar a sortir vestits de vestes acompanyant els
nostres Manaies pels carrers de Girona, i
perquè animeu a altres persones a participar-hi.

Sense tots vosaltres la nostra Setmana Santa
no seria possible!

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:

Divendres 7 de març de 18 a 21 hores.

Dissabte 8 de març, coincidint amb el Taller de
cucurutxos, de 16 a 18 hores.

Divendres 14 de març de 19 a 21 hores.

Dissabte 15 de març, coincidint amb l'assaig
de mainada, de 16 a 18 hores.

Diumenge de Rams (16 de març), al llarg del
matí, coincidint amb la jornada de portes
obertes del Castrum.

Dilluns 17 i dimarts 18 de març (dilluns i
dimarts sant) de 19 a 21 hores.

Divendres Sant (21 de març) al llarg del matí,
coincidint amb la jornada de portes obertes del
Castrum.

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 ampliat, cosa que
faríem constar a la nostra pàgina web:

http://www.manaies.org

Roser Massanas i Ordóñez
Vocalia de vestes

H
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LA BANDERA DEL MANIPLE DE MANAIES DE GIRONA

Per Francesc Masdevall i Reitg

eguint la cadència dels articles anuals publicats en aquest butlletí, sobre la historia de
l’equipament dels Manaies de Girona, enguany hem volgut dedicar-lo a la bandera del
Maniple, ensenya d’honor màxima dins la formació dels manaies i que porta brodada amb
fil d’or l’àguila imperial romana, contemporània de la Passió de Crist.

És interessant subratllar que el que denominem, per antonomàsia, la bandera del Maniple, en
termes romans, és un vexillum, que també podríem anomenar estendard, segons deduirem amb la
lectura d’aquest escrit. 

El vexillum o estendard de les legions romanes

Les ensenyes que ostentaven les legions romanes eren elements distintius
de gran importància que varen assumir funcions primordials en la posada en
escena de les formacions. N’hi havia de dues classes. Una era la dels
estendards amb funció honorífica o de representació de grans unitats
independents (vexillum), i l’altra, la dels símbols o signes (signum) que
identificaven les diferents formacions orgàniques de la legió. 

Des del punt de vista tàctic, les ensenyes varen ser de gran ajuda en les
operacions en què es produïen moviments de masses, senyalant el lloc
exacte de concentració de cada unitat o formació, i servint de guia
encapçalant les marxes i els desplaçaments. En el camp de batalla, servien
com a senyal visual per a reunir i reorganitzar la formació després de la
dispersió produïda per la lluita.

Els orígens del vexillum els trobem quan exercia d’insígnia als destacaments
de la cavalleria. Amb el decurs del temps, va ser adoptat per la infanteria:
pels cossos de veterans o destacaments especials que militaven separats de
les legions i amb bandera pròpia. Se’ls nomenava vexillarius. 

També el vexillum era utilitzat com a senyal propera al general que dirigia
una batalla. De color vermell, es col•locava propera a la tenda d’aquest, a
punt per a transmetre visualment les ordres.   

Inicialment la tela del vexillum era de color púrpura, quadrada, de
dimensions reduïdes, penjada d’una asta de fusta o llança per mitjà d’una vara transversal. Tant la
tela com l’asta solien portar alguns distintius propis de la unitat que representava. Al llarg dels
segles, la dimensió de la tela del vexillum s’anà ampliant. A la caiguda de l’imperi romà, el vexillum
s’havia convertit en un estendard com els que coneixem actualment.

LA BANDERA DEL MANIPLE

S
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Vexillarius portador del
vexillum, amb les sigles
de la unitat a que
pertany. A destacar els
dos penjolls de
corretges decorades,
molt típic en el vexillum



A més de les funcions tàctiques exercides per les ensenyes del tipus
estendard (vexillum) i signe (signum), aquestes també assumiren una funció
honorífica. La funció tàctica original de senyal ocular va anar evolucionant
envers un significat totèmic i sacra, quina representació màxima varen ser
les àguiles reproduïdes en els vexillum, convertint-se aquests en el símbol
màxim d’honor de la legió. També, dins la legió, l’àguila imperial es
representava en forma d’imatges esculpides en fusta daurada que s’alçaven
sobre una asta o llança, a la qual s’hi podien afegir les condecoracions
rebudes per la unitat que representava, convertint-se en veritables signes
d’honor.   

La sublimació de l’àguila, com ensenya consagrada i única
de les legions, s’atribueix al general Caius Marius (107a.C),
veneració que perdura fins a finals de l’imperi romà. El fervor
que havien professat els legionaris envers els símbols de les
àguiles era tant que a les batalles s’utilitzaven per incitar-los
a la lluita o per frenar la retirada enfront de l’enemic. Les
ensenyes de les àguiles eren conservades en capelles
d’honor del pretori dels campaments i protegides per
guàrdies especials. La seva pèrdua en mans de l’enemic era
la major deshonra que podia sofrir una legió, amb
conseqüències tan greus que podien portar a la seva
dissolució.              

Les ensenyes de les àguiles podien ornamentar-se amb les condecoracions
guanyades per la legió. El legionari portador de l’àguila, anomenat aquilifer,
ostentava la graduació màxima dins la categoria d’optio, amb grau més alt que els
signifer (portadors dels signes o signum). L’aquilifer depenia directament del
centurio de més graduació. Es conserva una representació d’un aquilifer imperial de
la legió XIV, del segle primer de la nostra era, en una estela de Gneo Musio del
Museu de Maguncia, a Alemanya. També hi és representat en la coneguda Columna
de Trajano i l’Arc de Constantí de Roma.   

El vexillum o estendard dels antics Manaies de Girona  

Està documentada la presència de manaies al seguici de les processons de Setmana Santa de
Girona ja a l’any 1751. Per tradició, eren veïns de Sant Daniel, mercenaris d’aiguardent i bunyols,
que, faltats del fervor religiós que havia animat els inicis d’aquella institució, al final havien parat en

grotescos. Aquesta tradició es mantingué viva, amb
més o menys alteracions, fins el 1936, en què tots els
equips d’aquella comparsa desapareixen amb la
revolució prèvia a la Guerra Civil.     

L’escassa documentació, tant gràfica com escrita,
aporta, malgrat tot, suficient testimoni de la
indumentària dels antics manaies. Una fotografia
d’autor desconegut, de l’any 1915, els recorda
mostrant la seva peculiar indumentària. Sobre el tema
de la bandera o estendard – el vexillum -, a què es
dedica aquest article, la fotografia esmentada mostra
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Signifer de la classe
aquilifer, portador del
signum aquila. Recorda
al signum de la nostra
1a. Optiada.

Un model de
Signum aquila

Antics manaies. Dibuix de Orihuel



els components d’aquella formació amb dos estendards, tots dos iguals
de forma, suportats per una barra travessera penjada de la punta d’una
llarga llança, quedant l’estendard un pam per damunt del cap del seu
portant. La tela del vexillum, que acaba amb dues puntes corbades i
dues borles, porta la típica inscripció romana S.P.Q.R., i està rivetada
a les vores. Es curiós que una formació tant reduïda que no arribava a
una vintena de manaies estigués dotada de dos estendards. 

Pel que fa a les inicials “S.P.Q.R.”, tots sabem què volen dir: Senatus
Populus Que Romanus - la seva traducció del llatí és “El Senat i el
Poble Romà”. La saviesa popular ja es va afanyar a desxifrar
irònicament les sigles,  amb un qualificatiu adient a aquella comparsa:
“Soldat, Pollòs, Quc i Ronyòs”, o, també, amb “Sastres Pobres que
Robeu, i, inversament, “Robeu que Pobres Sereu”.     

En una crònica de l’escriptor Josep Grahit i Grau, publicada en el
programa de la Junta de Confraries de l’any 1950, detalla que la
formació d’aquells manaies, integrada per un nombre variable
d’individus, era manada per un capitost el qual alhora tenia la funció
d’abanderat. Sens dubte, el
doble ministeri del “capità

manaies” devia impressionar, amb l’estendard penjat de
la llança portada sobre el muscle, balancejant sense
parar, al ritme del pas de la processó. 
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Any 1940. El vexillum o estendard de teatre de la primera desfilada

L’any 1939, tot just acabada la Guerra, en restablir-se de nou la processó de Setmana Santa, no es
va trobar res del vestuari dels antics manaies. Es feren algunes gestions a fi d’aconseguir els equips
necessaris, sense èxit. Aquell any els gironins es tingueren d’acontentar amb la processó del
Divendres Sant encapçalada per un formació de la Falange Española, amb la seva banda de
tambors.

Però la idea d’incorporar novament els manaies a la processó seguia en
peu. El 1940, després de moltes dificultats, es va aconseguir llogar 26
disfresses de soldat romà a un magatzem de roba de teatre de darrere
el Liceu de Barcelona. Varen arribar a Girona el divendres a última hora
del matí. Per la tarda, s’assajà, amb els equips posats, al pati de l’antic
“matadero” que hi havia a l’Av. Ramon Folch (actual Jutjat). D’aquell
històric moment, n’existeix una fotografia del grup de manaies fundadors
que integraven aquella primera formació del nou Maniple de Girona. En
la foto es distingeix el manaia abanderat (Joaquim Casal), equipat com
els altres manaies. El vexillum era de dimensions reduïdes, amb la tela
aparentment basta, acabada amb angle convex, penjada d’una llança,
per mitjà d’una vara transversal. La seva presencia reclamava una
passada a cal tintorer. No es distingeix cap inscripció o imatge, però és
probable que n’hi figurés alguna de simbologia més o menys romana. 

A la nit del Divendres Sant, l’abanderat d’aquella improvisada formació
dels nous Manaies de Girona, Joaquim Casal, obrí la marxa de la
processó, davant de quatre potentiors i un timbal, un pifre, una ocarina i
un flabiol de cobla com a músics, seguint darrere una secció formada per
16 manaies i un centurió. Total 26 manaies.       
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Any 1941. El vexillum o estendard dels nous Manaies

L’èxit d’aquella nova formació de manaies, va animar la
idea de crear un Maniple gironí, amb equipament apropiat
i digne. Els confrares Joaquim Pla i Dalmau i Josep Ma.
Solà es varen ocupar d’estudiar el disseny dels nous
manaies, sota la direcció històrica del Dr. Lluís Ma Pericot. 

Es va fer una col•lecta i, amb la quantitat recaptada, es
varen encarregar els nous equips. La part metàl•lica es va
confiar als artesans gironins del carrer de les Ballesteries,
en Francesc i en Josep Boix. Les túniques les varen
confeccionar les monges adoratrius; les espardenyes
romanes les va regalar l’espardenyer Sr. Gavaldà; es
compraren les mitges per abrigar les cames, es llogaren
les barbes per amagar-se del mal record dels antics
manaies i les punxes per les llances les varen fondre a la
foneria Alberch. Aquestes punxes de ferro eren tan
pesades que, dies abans d’aquella Setmana Santa, van
d’haver de ser substituïdes per punxes de fusta pintades
amb purpurina de plata. 

I pel que fa al vexillum dels nous Manaies gironins, el Sr. Manel Roqueta, gran impulsor de la
Setmana Santa d’aquella època, va regalar l’estendard del Maniple, dibuixat per ell mateix i
confeccionat per la seva germana Encarnació. 

Va ser padrina de l’ensenya la Srta. Montserrat Aragó, la qual va fer el lliurament de la bandera al
Maniple la tarda del Dijous Sant al carrer de Sant Josep, davant la casa on vivia el Sr. Roqueta i
pronuncià el parlament següent: 

“A vosaltres, joves gironins que en un magnífic gest d’amor a Crist heu volgut demostrar les vostres
creences constituint la Guardia Romana de la nostra Processó i contribuint així a que aquesta
obtingui tot son bell aire tradicional i típic.

A vosaltres que sou l’antítesi del que representeu, car sota el vestit del soldat depravat, fred i
indiferent davant el sacrifici del Calvari, amagueu un cor sa i noble que bo i sabent fer la broma quan
cal, teniu per major honra de fer guàrdia d’honor a Jesús Crucificat.

Plau-me fer donació al vostre digne capità que us comana, d’aquest banderí amb les ensenyes
romanes, sota la capa de les quals els jueus volgueren amagar llur crim deïcida.          

Des d’ara aquells epítets despectius amb què el poble qualificava la guàrdia romana de la processó
de Setmana Santa hauran passat a la història. Vosaltres sou la genuïna encarnació del Folklore
religiós Gironí. 

El senyor us ho premiarà. 

La Girona autèntica us restarà agraïda, veient que els seus fills no solament saben conservar les
seves tradicions sinó també embellir-les i dignificar-les. 

Els infants us miraran amb certa basarda; molts d’ells, però, n’hi haurà que diguin, cobejosos dels
vostres refulgents vestits i imitant el vostre aire marcial i triomfant: ! Quan sigui gran, vull ésser
manaia! ”         
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Aquell any, la formació amb els nous equips augmentà a 30
efectius.  L’estendard del Maniple, portat, com l’any anterior,
per Joaquim Casal, es va col•locar entre les dues columnes
de manaies de la fila, fent de guia en la formació del
moviment de la roda, a l’estil dels signes de la formació
actual. Aquesta posició del vexillum dins la formació va
continuar fins l’any 1945. Pel 1946, amb la formació de dues
optiades, l’estendard es va destacar al mig d’aquestes dues
seccions, escortat per 4 potentiors i 2 infans amb llums.
Aquesta posició és la que s’ha mantingut fins als nostres
dies, amb algunes modificacions en l’escorta, incorporant-hi
un optio i 4 potentiors més o suprimint tots els potentiors i
creant-hi els 4 signes d’honor que simbolitzen les portes
romanes de Girona. 

L’equip del manaia abanderat, en una primera època, era el
de manaia ras. Més tard, l’any 1956, aquest càrrec s’elevà a
la categoria d’optio, equipant-lo amb l’uniforme corresponent
en el moment en què el Mestre Banda l’hi cedí l’armadura en
adoptar aquest la cuirassa de cuiro.

Aquest vell vexillum, molt modest, però carregat d’història,
actualment es conserva a Sant Lluc, exposat juntament amb
alguns equips de llauna, com a honor i glòria de la primera
època dels manaies. La pesa de l’estendard, de forma
rectangular, penjava d’una llança com la dels manaies de la
fila, per mitjà d’una vara transversal de fusta i un cordó
trenat. La roba és de feltre de color vermell, portant
muntades la imatge de l’àguila imperial i la inscripció
S.P.Q.R., de feltre groc rivetat amb cordó de seda del mateix
color. Les vores de l’estendard també estan rivetades de
groc; la inferior, rematada amb un serrell.   

1950. El nou vexillum o estendard del Xè Ari. dels Manaies de Girona

Dins el programa d’actes de la Setmana Santa de l’any 1950, podem trobar la següent proclama:

“ Miercoles Santo. Dia 5 de abril.

– A las 8 de la noche. Entrega solemne, en la plaza de España (plaça del Vi), del nuevo “pendó” de
“manaies” regalado por el Excmo. Ayuntamiento, con motivo del X.º Aniversario de la fundación del
“manipulo”. A este acto asistirán representaciones de varios “manipulos” de la Provincia cuyo
traslado a esta Ciudad ha sido patrocinado por la Excma. Diputación Provincial.

– A las 9 de la noche. Traslado procesional del “misteri” desde la Iglesia de los R.R.P.P. del Corazón
de Maria hasta la Santa Iglesia Catedral Basilica.”

Així, doncs, en aquella Setmana Santa en què el Maniple celebrava el seu 10è aniversari, es va
convidar als Maniples de Banyoles, Amer i Massanet de la Selva, per a desfilar, tots plegats ,en la
processo del Dimecres Sant. L’Ajuntament de Girona va voler associar-se a la festa regalant una
magnífica bandera, ensenya dels Manaies, de la qual en va fer solemne lliurament l’alcalde de la
ciutat, el Sr. Antoni Franquet. L’acte va transcórrer de forma que, en arribar la formació a la plaça

15 de maig del 1947. L'optio de la 1a.
Optiada, Pere Gibert, mostrant la bandera
en una sortida fotogràfica fora muralles, el
dia de l'Ascensió    



del Vi, els manaies destacats per rebre la nova ensenya,
s’adreçaren al despatx de l’alcaldia. Amb la formació dels
Maniples concentrats a la plaça, l’alcalde Sr. Franquet va
lliurar l’estendard al Manaia Abanderat Josep Comas,
escortat pel Centurió del Maniple Vicens Nogué i l’optio
d’escorta de la bandera Narcís Grosset. També es va fer el
lliurament d’unes llaçades amb la inscripció “X ANIV.
MANIP. GERVN.” a les ensenyes dels Maniples convidats.  

Així, doncs, aquest vexillum, que és l’actual, compta amb
58 anys d’història. L’estendard va ser brodat per les
monges adoratrius. Sobre la tela de setí color grana hi van
brodades amb fil d’or, de tonalitats daurades i verdoses, la
imatge de l’àguila imperial romana recolzada sobre l’escut
de la ciutat, emmarcada amb la corona de llorer i la
inscripció llatina S.P.Q.R. El marge inferior està rematat
amb un serrell daurat. A darrere hi figura la data amb les
xifres romanes MCML. La peça de roba de l’estendard és
rectangular, penjada d’una asta de fusta per mediació d’un
travesser de llautó decorat suspès d’un cordó de seda.
L’asta està rematada amb una punta de llança decorativa,
també de llautó daurat, a sota de la qual van nuades les
llaçades commemoratives de les desfilades del Maniple a
altres poblacions. Aquest estendard és una veritable joia,
digne del millor museu.  

Any 1950, Xè aniversari. L'alcalde Antoni Franquet, avi de la nostra vocal de vestes, Núria Franquet, lliurant la nova
bandera a l'abanderat Josep Comas. A l'esquerra, l'Optio d'escorta Narcís Grosset i al fons el Centurio Vicens Nogué. 
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El protocol del Manaia Abanderat

Fins l’any 1955, l’equip que portava el manaia abanderat era discret, com els dels manaies de la
fila. Solament unes canalleres metàl•liques distingien el càrrec. L’any 1956, el grau d’abanderat
s’elevà a la categoria d’optio, adoptant l’uniforme corresponent a aquesta graduació.         

Pel que fa a la forma de portar la bandera, no trobem cap referència que el manaia abanderat la
portés en posició enarborada, és a dir: alçada a la  vertical (mantinguda a plom amb l’ajuda d’una
bandolera). Efectivament, si ens referim als manaies d’abans de la Guerra, la forma, tal com hem
vist, era amb l’asta de l’estendard sobre el muscle. Amb aquesta posició l’estendard penjava de la
punta de la llança, balancejant grotescament al pas de tota la processó. I si  fem referència als
manaies de la nostra època, veiem que varen continuar portant la bandera sobre el muscle, però
evitant el típic balanceig, no deixant penjar l’estendard per darrere, recollint la tela pel costat on es
porta, agafant-la per l’angle inferior, a l’estil de les banderes de les desfilades militars de l’època.
Aquesta posició s’ha mantingut fins els nostres dies.

La successió del Manaia Abanderat dels Manaies de Girona

El Manaia Abanderat, dintre del Maniple, sempre ha estat una figura rellevant. Aquesta distinció ha
estat corresposta amb una gran dignitat pels manaies que han assumit aquesta funció. Ho han fet
amb el convenciment que eren portadors de l’ensenya d’honor que representa el nostre Maniple de
Manaies. 

La successió dels diferents manaies que han assumit el càrrec d’abanderat ha estat reduïda en
nombre. En les llistes de les primeres formacions dels manaies, hi trobem alguns noms que fan una
alternança en l’assumpció del càrrec. 

L'Optio Abanderat del Maniple, Joaquim Casal, l'any 1956, desfilant per la Rambla Verdaguer. El segueix l'optio
Narcís Grosset i el manaia Jaume Gauchia.    
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El confrare Joaquim Casal va ser l’abanderat de la primera sortida dels Manaies de l’any 1940 i el
que va rebre la bandera pel nou Maniple a l’any 1941. El va seguir en Josep Comas que va rebre
la nova bandera pel Xè aniversari. L’Esteve Colom va ser nomenat abanderat 3 anys. I en Joaquim
Casal, l’any 1956, altre vegada va ser reelegit al càrrec d’abanderat, funció que va assumir fins a
la seva jubilació, l’any 1991. El va succeir el manaia Jaume Gauchia, retirant-se l’any 1998. El va
rellevar en Joan Ferrer, el qual, pel 2001, va ser substituït per l’actual optio abanderat Jaume
Juandó. En Joan Tomàs, però, pel 1999, dos anys abans de jubilar-se, va sortir en el lloc de Joan
Ferrer, per absència excepcional d’aquest. 

La successió del càrrec d’abanderat, sempre es va anar produint amb els manaies més veterans
que, amb el temps, es va concretar amb el manaia de més puntuació que encapçala la llista dels
manaies en actiu, condició que es va complir a partir del manaia Joaquim Casal. Aquesta trajectòria
va inspirar el reglament que regula la successió dels manaies abanderats, establert en els nostres
estatuts i que configura la culminació de la carrera de manaia.              

*   *   *

I ara que he arribat al final d’aquest escrit, puc donar les gràcies d’haver-lo acabat amb el contingut
suficient perquè l’article tingui una certa consistència. Per sort, no l’he completat amb el tema dels
signes orgànics de les optiades i els signes d’honor de les portes romanes de Girona; hi havia el
perill que aquesta ampliació ocupés tot el butlletí.  

En primer lloc he d’agrair l’estimable ajuda de l’Isabel Pla, en facilitar-nos unes fotografies molt
interessants de la col•lecció particular del seu pare, l’antic president de la Confraria, Joaquim Pla i
Dalmau. I com sempre, he d’agrair al nostre president, Carles Mascort, l’hospitalitat d’acollir-me dins
aquest butlletí i al seu artífex, al manaia i amic Jordi Tomàs, per la paciència que té al satisfer les
meves exigències. Així, doncs, moltes gràcies a tots i, en especial, als qui em llegeixen i em donen
ànims perquè el proper any puguem celebrar la publicació del 10è article sobre l’equipament dels
nostres Manaies.         

Girona, març de 2008

Autoría de les il•lustracions

Dels dibuixos: Silvano Mattesini, Ugo Pericoli, Orihuel.

De la foto dels antics manaies, del grup de l’any 1941, optio i antiga bandera, lliurament de la nova bandera del
1950: Autor desconegut.

De la foto de l’abanderat del 1956: Estudios Arte.

De les fotos de la bandera del 1941 i 1950: Francesc Masdevall Reitg.
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L’Àguila Imperial descansant sobre l’escut de la ciutat. Reproducció del brodat en fil
d’or de la bandera del Maniple de Manaies de Girona.  Va ser lliurada per l’Ajuntament
de Girona el Dimecres Sant de l’any 1950.  
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I AQUEST ANY.... TALLER DE CUCURUTXOS !

om a novetat d'aquest any, i per promoure
les activitats per a petits i joves, aquest any
farem un taller de confecció i decoració de
cucurutxos per a les vestes de la nostra

confraria. Els participants tindran l'ocasió de
dissenyar, decorar amb gomets, pintar i enllestir els
clàssics cons de cartró que les vestes porten al cap.

Quantes vegades ens ha passat que perdem el
nostre cucurutxo i no el trobem perquè tots són
iguals? Doncs això s'ha acabat. Els artistes
participants podran fer cucurutxos amb els seus
propis dissenys, tots diferents perquè són peces
úniques de confecció artesanal. A més a més, serà
una forma de col·laborar amb la confraria amb una
aportació molt personal per part dels petits i joves que
hi participin, donat que els cucurutxos seran posats a
la venda tots els dies que Sant Lluc sigui obert per
recollir atxes i vestes.

Com a recompensa per la seva col·laboració, els
artistes podran berenar i endur-se un cucurutxo de
record. L'activitat és oberta també a mainada que no
estigui associada a la confraria.

Porteu-hi els vostres nens i nenes!!!

El taller es realitzarà dissabte 8 de març a partir de
les 16h. i fins a les 18h. a Sant Lluc.

Important: És millor que els nens i nenes que hi
vulguin participar hi vinguin amb una bata o roba que
es pugui embrutar, i no cal apuntar-los prèviament.

Al taller hi podran participaran joves de la confraria
que ajudaran a treballar als més petits. Si t'interessa
venir a col·laborar-hi, envia un mail a
manaies@girona.com
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Els següents nens varen sortir d’infants la passada Setmana Santa:

Banda de música:
Dimecres sant: Ortega i Pascual, Víctor 
Divendres sant: Pérez i Malagelada, Fedrick 

1era. Optiada:
Dimecres sant: Vila i Boix, Lluc 
Divendres sant: Serra i Mas, Marc 

2ona. Optiada:
Dimecres sant: Martínez i Vila, Eric 
Divendres sant: Mascort i Aguado, Miquel 

3era. Optiada:
Dimecres sant: Serra i Cassany, David 
Divendres sant: Puig i Carreras, Benjamí 

INFANTS SETMANA SANTA 2007
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ASSAIG DE MANAIES PER A LA MAINADA

mb èxit varem repetir l'any passat la
segona edició de l'assaig de manaies
per a nens i nenes, que va tenir lloc

dissabte 31 de març de 2007.

Altra vegada, una cinquantena de nens i nenes
de diferents edats, alguns de molt menuts,
varen acostar-se a Sant lluc per fer d'aprenents
de manaia amb una il·lusió digna de ser
contemplada. 

Després de l'experiència de l'any passat, aquest
any ja comptàvem amb una bona colla de
llances petites, perquè el número de manaies
de talla molt petita és important, i la mida del
manaia no ha de ser impediment per desfilar
amb 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 del manaia Xavier Cassan i altres
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.

Com ja us varem explicar l'any passat, la
intenció d'aquest assaig és donar l'oportunitat
als nens i les nenes de fer de manaies per un
dia, donat que potser molts d'ells no han pogut
o no podran mai fer de manaies infants en les
sortides del maniple, alhora que es dóna una
continuïtat fins als moment que els nois facin 14
anys i puguin començar a participar dels assajos
per a manaies suplents.

És per això que us animem a portar-hi els
vostres fills, nebodes, nets o filloles. Cal obrir i
fomentar l'esperit del manaia entre els petits ja
que són el futur de la confraria. Recordeu també
que l'assaig és obert a persones que no siguin
associades a la confraria, i que els més
remenuts també hi poden participar.

Enguany, l'assaig per a mainada tindrà lloc
dissabte 15 de març a les 16 h. fins
aproximadament les 18h., quan acabarà el
berenar.

Donat que l'assaig per a infants només pot
portar-se a terme gràcies a l'ajuda de manies
grans, us demanem col·laboració amb la vostra
presència, especialment als manaies músics, ja
que el petit maniple us necessita per a desfilar.
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DIVENDRES 7 DE MARÇ

- De 18 a  21 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DISSABTE 8 DE MARÇ

- Taller de cucurutxos, de 16 a 18 hores. 
- També préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMECRES 12 DE MARÇ

- A les 20.00 hores a la Fontana d’Or, Conferència: "La Mort d'Un Crucificat" a càrrec
del Dr. Narcís Bardalet i Viñals, director de l'Institut de Medicina Legal de Girona. Amb
la col·laboració de la Junta de Confraries.

DIVENDRES 14 DE MARÇ 

- De 19 a 21 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DISSABTE 15 DE MARÇ 

- De 16 a 18 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.
- A les 20 hores, a la Catedral de Girona, missa pels difunts de la confraria.

DIUMENGE DE RAMS, 16 DE MARÇ

- Al matí, jornada de portes obertes del Castrum. Préstec de vestes, atxes i 
venda de complements.

DILLUNS I DIMARTS DE SETMANA SANTA (17 i 18 DE MARÇ)

- De 19 a 21 hores, préstec de vestes, atxes i complements.

DIMECRES SANT,  19 DE MARÇ

- A les 18.45 hores, concentració de totes les vestes per anar a fer el lliurament 
del penó.

DIVENDRES SANT,  21 DE MARÇ

- Al matí, ornamentació i pujada dels nostres passos.
- A les 18.45 hores, concentració de totes les vestes per anar a recollir el 
pendonista
- A les 21.30 hores, concentració de tota la secció de vestes per assistir a la 
Processó del Sant Enterrament.

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIO DE VESTES
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PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIO DE MANAIES

57

DIMECRES 12 DE MARÇ

- A les 20.00 hores a la Fontana d’Or, Conferència: "La Mort d'Un Crucificat" a càrrec
del Dr. Narcís Bardalet i Viñals, director de l'Institut de Medicina Legal de Girona. Amb
la col·laboració de la Junta de Confraries.

DIJOUS, 13 DE MARÇ

- A les 20 hores, reunió al Castrum de Sant Lluc dels càrrecs de  comandament,
centurió, options, decurions i botzinari per rebre les instruccions de la Junta Directiva
sobre els assaigs i les sortides del Dimecres i Divendres Sant.

DISSABTE, 15 DE MARÇ

- De les 16 fins les 18 hores, assaig d’infants obert a la mainada de Girona.
- A les 20 hores, a la Catedral de Girona, missa pels difunts de la Confraria.

DILLUNS i DIMARTS, 17 i 18 DE MARÇ

- A les 20.30 hores, 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.

- A les 22 hores, assaig general de tot el maniple a la plaça dels Apòstols. Entre les
21.30 i les 21.45 hores el secretari passarà llista, de la mateixa forma que es fa a
l’entrada al castrum durant les sortides de Dimecres i Divendres. A les 21.45 hores
s’hauran de recollir les llances i timbals al castrum de Sant Lluc.

DIMECRES SANT, 19 DE MARÇ

- A les 18.45 hores, al castrum reunió de tot el maniple per fer el lliurament del penó.
- A la tornada, desfilada pels carrers de la ciutat.

DIVENDRES SANT, 21 DE MARÇ

- A 18.30 hores, al castrum, reunió de tot el maniple per anar a recollir el pendonista.
- A la tornada, formació del maniple davant de Sant Lluc per fer el lliurament del casc
a tots els manaies que aquest any assoleixin els 25 punts.
- A les 22 hores, assistència a la Processó del Sant Enterrament.



SORTIDA EXTRAORDINÀRIA A TARRAGONA
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DIJOUS 27 DE MARÇ de 2008

- A les 20 hores, reunió al Castrum de Sant Lluc dels càrrecs de  comandament,
centurió, options, decurions i botzinari per rebre les instruccions de la Junta Directiva
sobre la sortida extraordinària a Tarragona

DILLUNS 31 DE MARÇ de 2008

- A les 20.30 hores, 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.

- A les 22 hores, assaig general de tot el maniple a la plaça dels Apòstols. Entre les
21.30 i les 21.45 hores el secretari passarà llista, de la mateixa forma que es fa a
l’entrada al castrum durant les sortides de Dimecres i Divendres. A les 21.45 hores
s’hauran de recollir les llances i timbals al castrum de Sant Lluc.

DIUMENGE 6 D’ABRIL de 2008

- A les 6.30 hores (del matí), concentració del maniple al Passeig de la Copa (davant
del Punt de Benvinguda) per passar llista i iniciar el viatge cap a Tarragona.

Per informació i reserves per a l'autobús d’acompanyants podeu trucar als
telèfons  639.20.10.92 (Pere Codina ) o al 605.02.36.52 (Narcís Reixach).

NOTES:

Per l’assaig del dilluns 31 de març s’aplicaran els articles 12 i 13 del Reglament de règim
intern del Maniple, tant per als titulars com per als suplents.

Les justificacions d’absència a l’assaig del dilluns 31 de març es podran presentar de
manera excepcional fins al dimarts dia 1 d’abril a les 13.00 hores.



NOTES DE REGLAMENT

Als assaigs del Dilluns i Dimarts Sant s’aplicaran els articles 12 i 13 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 17 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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FORMACIÓ MANIPLE  ANY 2008
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II OPTIADA
Valtierra Caula, Narcís (Optió)

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

Fonalleras Codony, Jaume
Font Pujades, David

Castells Garangou, Josep M.
Moret Pastells, Marc
Pons Pratsevall, Pere
Molina i Ginés, Xavier

Buisan Montenegro, Jordi
García López, Joan Baptista

Casán Luís, Fc. Xavier
(Signe)

Alenyà Fugueras, Joan (Dec.)
Cassan i Termes, Xavier
Rosell Campmajó, Xavier

Molina Ginés, Marc
Arbossé Riu, Jordi

Prat Andreu, Oleguer
Galera Recasens, Jordi

Ayats i Vidal, Enric
Masdevall Pi, Francesc

Ribera Pi, Fc. Xavier

EQUITES
Cuadrat  Pèlach, Marc (Signe)

Rufi Rigau, Carles Bohigas Maynegre, Jordi Cornelà  Font, Marc Castro  Ayllón, Elies (Dec)

POTENTIORS
Masdevall Reitg, Francesc (Dec)

Delgado Velázquez, Enric Casas Soto, Francesc Molina Arnau, Joan Soriano  Carreño,Josep

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

BANDA
Falcó Huguet, Carles (Optió)

TIMBALS
Fernàndez Rodriguez, Carles Herranz Pradas, Jordi Masdevall Pi, Josep Masferrer Castellà, J.M.(Dec)

Moret Pastells, Quim Mascort Yglesias, Marià Cuadrat Pèlach, Daniel Reixach Urcola, Joaquim

BOMBOS
Varés de Batlle, Max Herranz Pradas, Eudald Pradas Jubert, Eduard Falcò Dispés, Joan

PIFRES
Ordi Pla, Miquel Pèlach de Ribot, Rafel Masferrer Juliol, Aleix Tomàs Bartra, Jordi

Ordis Lladó, Pere Puignau Moreno, Albert Pérez de Puig, Narcís Ministral Masgrau, Jordi(Dec)

COMANDAMENT
Mas Cots, Narcís (Centurió)

Botzinari d’Ordres García Hernando, David (Signe de comandament)
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BANDERA
Juandó Marcó, Pere (Optió banderer)

Puaté Costa, Joan (Optió comandament)

ESCORTA A LA BANDERA
Tomàs Bartra, Joan Escatllar Homs, Jaume Viñas Boluda, Arcadi Tomàs Bartra, Rafel

III OPTIADA
Reixach Blanch, Narcís (Optió)

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

Jordan Vila, Candi
Roca Ros, Miquel
Motjé Prat, Marçal 
Borrell Ripoll, Marc 
Murias Closas, Aser 

Prior Tió, Ramón
Morera Noguer, Roger 
Boadas Vaello, Carles

Valero i Campos, Anton 
(Signe)

Angelats i Muñé, Josep  (Dec.)
Bonifacio Sánchez, Sebastià

Yoldi Altamirano, Claudi
Muntada Artiles, Joan
Colom i Arnau, Xavier 

Matas Casademont, Pere
Roca Geronés, Xavier

Moreno Tarrés, Fc. Xavier
Trigo i Moreno, Óscar 

Muntada Artiles, Ramon

ESCORTA EQUITES
Pérez Abuyé, Diego (Optió)

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

I OPTIADA
Jou Comas, Gaspar (Optió)

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

Sant Canal, Lluís
Subirà Paris, Narcís
Barbany Puig, Oriol
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
Batallé Tremoleda, Jordi
Serra Farró, Josep M.

Frigola Cano, Iban
Bonnin Vilaplana, Marc

Trull Poch, Eudald
Lapiedra Fortuny, Àngel

Cots Serrano, Santi



Num. Cognoms i nom 1940-05 Any 2006 Any 2007 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
Valtierra i Caula, Narcís
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
Ministral i Masgrau, Jordi
Massanas i Garcia, Ricard
Garcia i Gómez, Manel
Castillo i Barris, Lluís
Mas i Cots, Narcís
Alenyà i Fugueras, Joan
Angelats i Muné, Josep
Romero i Reinoso, Ramon
Muñoz i Pérez, Joan J.
Fonalleras i Codony, Jaume
Valero i Campos, Anton
Serra i Farró, Josep M.
Gauchia i Juncà, Jordi
Prior i Tió, Ramon
Borrell i Boada, Carles
Garcia i Hermando, David
Font i Pujadas, David
Cots i Serrano, Santiago
Viñas i Boluda, Arcadi
Murcia i Batllori, Rodolf
Molina i Arnau, Joan
Tomàs i Bartra, Jordi
Múrias i Dalmau, Santiago
Tomàs i Bartra, Joan
Castells i Garangou, Josep M.
Garcia i López, Joan B.

50
44
40
40
40
38
41
43
32
31
31
30
30
30
28
29
28
27
29
28
26
25
23
23
24
23
22
23
22
26
22
21
24
20
23
21
20

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

12
8
11
11
10
12
9
5

12
12
10
11
10
10
12
10
11
11
9
9
9
9
9
9
8
9
9
8
9
4
8
9
6
9
5
7
8

64
54
53
52
52
52
52
50
46
45
43
42
42
42
42
41
41
40
40
39
36
36
34
34
33
33
33
33
33
32
32
32
31
31
30
30
30
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Num. Cognoms i nom 1940-05 Any 2006 Any 2007 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

Tomàs i Bartra, Rafel
Lapiedra i Fortuny, Àngel
Mascort i Yglesias, Carles
Puaté i Puy, Joan
Muntada i Artiles, Joan
Batallé i Tremoleda, Jordi
Boadas i Vaello, Carles
Pradas i Jubert, Eduard
Moreno i Tarrés, F. Xavier
Alibes i Cabrillana, Daniel
Molina i Ginés, Xavier
Ribera i Pi, F. Xavier
Delgado i Velázquez, Enric
Barbany i Puig, Oriol
Jordan i Vila, Candi
Galera i Recasens, Jordi
Subirà i Paris, Narcís
Escatllar i Homs, Jaume
Cuadrat i Pèlach, Daniel
Masdevall i Pi, Francesc
Pérez i Abuye, Diego
Muntada i Artiles, Ramon
Subirà i Lorenzo, Xavier
Arbossé i Riu, Jordi
Castro i Ayllon, Elies
Bonifacio i Sánchez, Sebastià
Molina i Ginés, Marc
Bonnín i Vilaplana, Marc
Cuadrat i Pèlach, Marc
Sureda i Jubany, Marc
Buisan i Montenegro, Jordi
Masdevall i Pi, Josep
Casan i Termes, F. Xavier
Pèlach de Ribot, Rafel
Masferrer i Juliol, Aleix
Puignau i Moreno, Albert
Prat i Viñals, Miquel
Rufí i Rigau, Carles

24
22
19
20
19
19
20
18
18
16
16
17
17
18
17
16
14
17
14
15
14
14
15
16
15
15
14
14
13
15
14
12
12
13
12
14
12
13

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

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

4
4
7
6
7
6
5
7
6
8
8
7
7
5
6
7
9
5
8
7
8
8
6
5
6
6
6
6
7
5
5
7
7
5
7
4
6
5

29
28
28
28
27
27
27
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
22
22
22
22
21
21
21
21
20
20
20
20
20
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Num. Cognoms i nom 1940-05 Any 2006 Any 2007 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

Falcó i Dispès, Joan
Trull i Poch, Eudald
Cornellà i Font, Marc
Mascort i Yglesias, Marià
Moret i Pastells, Quim
Herranz i Pradas, Eudald
Buiza i Canals, Jordi
Bohigas i Maynegre, Jordi
Yoldi i Altamirano, Claudi
Ordis i Lladó, Pere
Moret i Pastells, Marc
Ordis i Pla, Miquel
Cruz i Vázquez, Manuel
Soriano i Carreño, Josep
Herranz i Pradas, Jordi
Coll i Casademont, Carles
Oduber i Martorell, Pau
Planas de Farners, Joan M.
Férnandez i Rodríguez, Carles 
Bonifacio i Mallorquí, David
Matas i Casademont, Pere
Pérez de Puig, Narcís
Font i Rodeja, Adrià
Reixach i Urcola, Joaquim
Frigola i Cano, Iban
Sant i Canal, Lluís
Roca i Geronés, Xavier
Pons i Pratsevall, Pere
Rosell i Campmajó, Xavier
Roca i Ros, Miquel
Ayats i Vidal, Enric
Prat i Andreu, Oleguer
Reverter i Nogué, Xavier
Motjé i Prat, Marçal
Borrell i Ripoll, Marc
Murias i Closas, Aser
Morera i Noguer, Roger
Colom i Arnau, Xavier
Trigo i Moreno, Óscar

13
12
10
14
11
11
11
13
10
10
9
11
9
8
9
9

10
10
6
7
9
6
5
6
5
4
3
3
4
4
2
2
2
3
2
2
1
1
3

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

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

4
5
7
3
5
5
4
2
4
4
5
3
4
5
3
3
1
1
4
3
1
4
4
2
2
2
2
2
0
0
2
2
1
1
2
1
2
2
1

19
19
19
18
18
18
17
16
16
16
16
15
15
15
14
14
13
12
12
12
12
11
11
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
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TAULA DE PUNTUACIÓ
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OPTÍADA
Num. Cognoms i nom Any baixa Any 2007 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
45
46
47
48

Serrano de Quintana, Jaime
Artiles i Rigau, Santiago
Jiménez i González, Miquel
Oliveras i Santiago, Francesc
Sáez i Jubero, Àlex
Portils i Torner, Marc
Bonifacio i Noguerol, Sergio
Muntada i Artiles, Daniel
Massa i Ferrer, Albert
Fuertes i Bonet, Joel
Puignau i Cornellà, Marc
Ferrer i Fornells, Martí
Gutierrez i Alsina, Miquel
Lopez i Cadena, Francesc Xavier
De Quintana i Tuebols, Ricard
Batlle i Díaz, Ivan
Quera i Joher, Emili
Darné i Freixenet, Oriol
Roca i Ros, Antoni
Xunclà i Lloret, David
Da Silva i Bohigas, Eduard 
Ferrer i Crehuet, Santiago
Anda i Bataller, David
Garcia i Vila, Albert
Otal i Bautista, Joaquím
Candel i Serra, Jesús
Bisbe i Pradas, Agustí
Quera i Joher, Jordi
Boadas i Maynegre, Joaquim
Plana i Besalú, Pere
Caldes i Remió, Guillem
Martínez i Gifre, Miquel
Coll i Cirera, Didac
Garcia i Puig, Joan Carles
Johé i Martí, Albert
Bonet i Molledo, Lluís
Duran i Casas, Josep Lluís
Font i Rodeja, Marc
Morillo i Peña, Joan
Milla i Guitart, Manel
Reverendo i Mascort, Albert
Murias i Closas, Joel
Gou i Marly, Guillem
Rodriguez de Blas, Jesús
Garcia i Estruch, Albert
Casanovas i Navarro, Eduard
Tomàs i Salamaña, Martí
Tomàs i Heras, Sergi

2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2008
2008
2007
2008

38
36
23
19
18
15
11
11
5
6
5
2
1
1
0
0
2
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

9
8
8
6
5
6
6
3
3
2
1
0
1
1
2
2
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47
44
31
25
23
21
17
14
8
8
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Any 2006
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ÈQUITES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-05 Any 2006 Any 2007 Extra Total

1
2
3
4
5

Frigola i Pujeu, Josep M.
Rivas i Graver, David
Barriuso i Vidal, Pere
Mera i Moreno, Domènec
Fuentes i Cámara, José A.

2007 32
1
0
0
0

0
1
0
0
0

0
1
1
0
0

8
0
1
0
0

40
3
2
0
0

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2008

BANDA PIFRES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-05 Any 2006 Any 2007 Extra Total

1
2

Sant i Canal, Eduard
Ministral i Rosa, Ferran

5
0

1
0

1
1

2
0

9
1

BANDA PERCUSSIÓ
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-05 Any 2006 Any 2007 Extra Total

1
2
3
4
5

Fuertes i Mateu, Màrius
Martínez i Benito, Jesús
Font i Bermejo, Jaume
Martínez i Alba, Ignasi
Boix Vila, Aleix

2007
2007

14
10
1
0
0

0
0
1
1
0

0
0
1
1
1

6
4
2
0
1

20
14
5
2
2

www.manaies.org
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Num. Cognoms i nom 1940-05 Any 2006 Any 2007 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
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

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
Pérez Moratones, Narcís
Casas Buxeda, Josep M.
Alegret Tauler, Joaquim
Amich Costa, Joaquim
Ribera Borrell, Xavier
Ventura Pujolràs, Narcís
Pèlach Busom, Francesc
Alguacil Marts, Josep
Sagrera i Corbera, Mercè
Pi i Vendrell, Àngel
García i López, Rafel
Franquet i Font, Núria
López Salazar, Ambrosio
Massanas i Ordóñez, Roser
Valero i Torras, Sònia
Casas i Turró, Olga
Reixach i Urcola, Maria
Rigau i Solé, Miquel
Masferrer i Despuig, Joan Ma
Codina i Gironella, Pere
Matas i Casademont, Lluís
Rodríguez i Corcoll, Núria
Corcoll i Oriol, Mercè
Alenyà i Laguarda, Èlia
Ensesa i Juandó, Àlex
Jubany i López, Josep M.
Sureda i Jubany, Montserrat
Casas i Turró, Natàlia
Casas i Turró, Esther
Massanas i Ordóñez, Marina
Cabarrocas i Cuntallé, Alba
Molero i Vidal, Joan
Ribas i Martínez, David
Redondo i Candela, Sandra
Jerez i Serra, Meritxell
Lapiedra i Fortuny, Jordi
Carbó i Descamps, Olga.
Alegret i Rodeja, Anna
Jou i Fuyà, Ariadna
Rodríguez i Corcoll, Neus
Juliol i Pons, Marta
Ribes i Martínez, Jorgina
García i Conill, Anna
Magro i Zorrila, Maria Isabel
Castillo i Niell, Ànnia
Regas i Moratones, Xavier
Terrón i Gil,Melisa

38
39
35
26
22
22
22
23
22
23
21
25
19
20
20
20
18
18
16
15
12
9
11
9

10
9
5
5
7
7
7
6
6
3
5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0

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

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

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

47
45
38
32
30
30
27
26
26
26
25
25
23
23
22
21
20
19
18
18
13
13
11
11
10
9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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PENDONISTA 2008
Aquest any, s’ha anomenat pendonista de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona
el Sr. Pere Masferrer i Castellà

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
Diumenge de Rams tots els dies 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
Rafel Garcia i López
Joaquim Amich i Costa
Olga Casas i Turró
Narcís Ventura i Pujolràs
Lluís Jerez i Fontao

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
Lluís Jerez i Fontao
Rafel Garcia i López
Jordi Vidal i Banchs
Narcís Ventura i Pujolràs

Arrenglador del pas de l'Ecce Homo
Josep Maria Casas i Buxeda

Arrengladora del pas de La Caiguda
Roser Massanas i Ordóñez

Acompanyants Conciliari
Pere Codina i Gironella
Josep Ma Esteba i Cama

Arrengladora i acompanyants del nens
Olga Casas i Turró
Mercè Sagrera i Corbera
Francesca Bonada i Tarradas

ORGANITZACIÓ VESTES SETMANA SANTA 2008
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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.

NOTES DE SECRETARIA

72

NOUS DOMINIS A INTERNET

Us informem que amb la finalitat d'estar més ben posicionats a Internet i per facilitar la
localització de la pàgina web de la confraria, hem donat d'alta els següents dominis mitjançant
els quals es pot accedir a l'esmentada pàgina:

www.manaies.com

www.manaies.org

www.manaies.cat

manaies.girona.com



EL CARTELL D’ENGUANY

73

o és pas que aquest racó sigui nostre,
però sempre me l'he mirat com si ho
fos; com si fos el nostre racó particular,

el pati de Sant lluc, amb la Catedral al costat del
cor i Sant Feliu a la dreta; amb aquella casa
veïna on hi ha un nen que vol ser manaia, amb
els seus xiprers al fons, tan ben posats, i aquells
matolls que no gosen treure fulles noves per no
trencar el contorn; i com si tot això fos poc, amb
aquell pontet al fons que vol fer perfecte el racó.
Sempre m'ha semblat el paisatge perfecte que
algú va pintar com a teló de fons per als
manaies, un teló que la nit va tancant quan
l'últim manaia ha entrat a Sant Lluc.

Tampoc és pas que els homes no sabessin fer
ciutats més planeres i de carrers amples temps
enllà, però ja va ser abans dels temps de la
bruixa fetillera i llengua bruta que avui tot ho
guaita des d'una paret de la catedral, que algú,
amb bon criteri, va fer posar a la ciutat vella uns
carrers bens estrets i costeruts, i encara els va

fer farcir de votes que mig amaguen escales
que no s'acaben mai: a cada revolt una escala
que enfilés cap a la Catedral, i tot plegat amb
quatre contraforts perquè no caiguessin les
parets altes, i amb pedres, moltes pedres.

I tot això ho va fer posar algú perquè molts anys
més tard la música que fan els manaies arribés
a tots els racons de la ciutat vella, i a cada revolt
la melodia enfilés una escala que no s'acaba
mai, cap a la Catedral.

No han sentit les pedres dels carrers de Girona
timbals que les facin estremir més que els dels
manaies, ni música més dolça que la dels seus
pifres. Joaquim Pla i Dalmau va escriure una
vegada que per Setmana Santa a Girona hom
pot "sentir, a mitja nit, l'esgarrifança de la
melodia dels pifres dels Manaies que va
perdent-se a la llunyania, com el mateix pas del
temps."

El seu so es perd pels carrers estrets i costeruts,
per sota les voltes que amaguen escales que
enfilen cap a la catedral a cada revolt, i no
s'acaben mai; i travessa els ponts per perdre's
endins la fosca... Però mai no acaba de morir,
perquè sempre torna per despertar les pedres
del seu son de tant anys, perquè revisquin les
històries que dormen, de tanta gent, que ja va
sentir aquella música temps enllà.

I no és pas que aquell racó pintat sigui nostre,
però jo sempre me l'he mirat com si ho fos.
D'entre tots els racons hermosos de Girona, el
pati de la nostra confraria sempre m'ha robat el
cor. I ara hi passa l'últim pifre, i després el
centurió, i la lluna s'hi posa, envejosa, que avui
no és pas ella la reina del racó.

Núria Franquet i Font
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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 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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