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BENVOLGUDES AMIGUES I BENVOLGUTS
AMICS:

er cinquena vegada em correspon
realitzar aquest escrit inicial de salutació
anual. Com altres vegades, podria referir-

me bàsicament a tot allò que ha passat en els
darrers dotze mesos. I, sense dubte, hi hauria
sempre més coses bones que dolentes. Fets tan
positius com la progressió continuada de la
Secció de Vestes, com les tres sortides del
Manípul de Manaies en un sol any per primera
vegada o com el repetit èxit de la Cavalcada de
Reis, contrastarien amb altres de caire negatiu,
com és el cas de la mort del nostre anterior
Consiliari Dr. Gabriel Roura, avui substituït per
Mn. Sebastià Aupí, tan apreciat dins la
Confraria.

Però es cert que, al llarg d'aquest Butlletí, ja
procurarem fer detallada relació de tots aquests
fets, dels bons i dels dolents, per la qual cosa
ara em vull centrar en un altre aspecte.

Vivim temps difícils. La paraula crisi se'ns
repeteix continuadament i, de manera ben certa,
reflecteix moltes vegades la realitat. Problemes
de feina i de diners s'estenen arreu, afectant de
manera significada a molta gent.

Però si som atents observadors de la realitat,
veurem que aquesta actual crisi econòmica
coexisteix amb una altra, de més llarg
recorregut, aquesta última vinculada als valors.

En efecte, i des de fa un cert temps, determinats
valors que sempre han estat propis de la nostra
societat, tals com la responsabilitat, l'esforç, la
disciplina, la feina ben feta, el respecte i tants
d'altres, han quedat o estan quedant en un
segon pla, quan no directament oblidats, per
bona part de la societat.

Penso sincerament que aquesta crisi de valors
ens pot fer més mal, a la llarga, que
l'econòmica, doncs sense uns bons fonaments
és difícil poder construir res.

I és en aquest punt on les Confraries, i molt
especialment la nostra, adquireixen un valor per
sí mateixes. En efecte, constato que la nostra
Entitat té encara un magnífic dipòsit de valors
com els abans esmentats, acumulats des de fa
dècades. I és tasca prioritària de tots -i quan dic
tots vull dir de cadascú dels seus membres-
com a mínim el de mantenir-les. I no només per
nosaltres mateixos, sinó també pel que això
pugui servir d'exemple arreu.

Som dipositaris -i per tant obligats custodis-
d'una arrelada tradició gironina. Tradició que
s'estén a una manera de ser, de fer i d'actuar, i
que troba les seves arrels en fonaments
cristians i ciutadans propis des de sempre de
Girona.

Però això tampoc ho podem confondre amb
immobilisme , doncs ens portaria a una situació
resclosida i paralitzant. Hem de saber
evolucionar com a Confraria, sense perdre
l'essència dels nostres valors propis. Ja va dir
Montesquieu que el que és veritat en un temps,
pot passar a ser error en un temps posterior.

Hem de fruir amb la Confraria, passem-ho bé en
els actes de la mateixa i siguem tots exigents
amb nosaltres mateixos. I, per sobre de tot,
pensem en el que vol dir ser CONFRARE, i
actuem tots com a tals. Encara que el vent bufi
en contra, l'obra continua i tu pots aportar-hi una
nova estrofa.

ENDAVANT !!!

Carles Mascort i Yglesias
President

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

P
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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 
Jordi Tomàs i Bartra,  jordi_tomas@telefonica.net

Vocalia de Local 
Francesc Masdevall i Pi 

Vocalia de Promoció Social 
Olga Casas i Turró 

Vocalia de Promoció Cultural 
Núria Franquet i Font 

Vocalia de Promoció Econòmica 
Miquel Prat i Vinyals 

Consiliari 
Mn. Sebastià Aupí i Escarrà 
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EXTRACTE DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DEL 20/2/2009

Acta de l'Assemblea General Ordinària de
l'Associació Jesús Crucificat - Manaies de
Girona, celebrada el divendres 20 de febrer
de 2009 a les 20:00 h., en segona
convocatòria, al local social de l'entitat,
l'església de Sant Lluc, amb l'assistència de
83   associats.

ORDRE DEL DIA:

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

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

3. Informe de Presidència.

4. Presentació, per a discussió i votació, de la
proposta de nou Reglament règim intern
formulada per la Junta Directiva, amb
presentació, valoració i votació de les
corresponents proposicions i esmenes que, al
respecte, s'hagin presentat en temps i forma.

5. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

Inicia la sessió el President, Sr. Carles
MASCORT i YGLESIAS, qui saluda als
assistents.

Seguidament cedeix la paraula al Secretari, per
tal que faci lectura de l'acta de l'Assemblea
General Ordinària de l'any anterior
(15/02/2008), segons el que disposa el primer
punt de l'ordre del dia.

1. El Secretari, Sr. Xavier RIBERA i PI, llegeix
l'esmentada acta i es presenta una esmena. 

Es tracta d'un error en el nom d'una persona en
el punt 4art de l'ordre del dia. El redactat
correcte és: "I vol agrair públicament al seu

nebot, Sr. Francesc PELACH i PUJOL
l'important donació de documentació del Sr.
Enric PELACH que ha realitzat a l'entitat".

Un cop realitzada l'esmena, l'Acta és aprovada
per assentiment de tots el socis presents.

2. El Tresorer, Sr. Xavier SERRA i SAMBOLA,
realitza la presentació del balanç econòmic i del
compte de resultats de l'any 2008. 

-Prossegueix el tresorer fent la presentació de la
previsió d'ingressos i despeses que integren el
pressupost de l'exercici 2009.

- S'obre un torn d'intervencions i prenen la
paraula els Srs. Elies CASTRO i AYLLÓN,
Narcís VALTIERRA i CAULA i Gaspar JOU i
COMAS.

- Seguidament s'aprova per unanimitat de tots
els presents el balanç i el compte de resultats de
l'any 2008.

- Acte seguit, es realitza la votació sobre la
previsió d'ingressos i despeses del pressupost
del 2009 que també és aprovada per unanimitat
de tots els presents.

3. Arribats al tercer punt de l'Ordre del dia, pren
la paraula el President per tal de fer l'exposició
de l'informe de Presidència. 

- En primer lloc, dona la benvinguda al nou
Consiliari de la confraria, Mossèn Sebastià AUPÍ
i ESCARRÀ, qui és alhora confrare des de fa
molt anys. L'Assemblea aplaudeix efusivament
el nomenament del nou consiliari.

- Es vol tenir un recordatori dels confrares i
confraresses que ens han deixat aquest darrer
exercici, molt especial per l'anterior consiliari,
Dr. Mn. Gabriel ROURA i GÜIBAS.

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

- Agraeix al Pendonista Sr. Pere MASFERRER i
CASTELLÀ per haver-se bolcat en donar
lluïment als diferents actes i al Dr. Narcís
BARDALET qui va realitzar en el marc de la
Setmana Santa una interessant conferència que
portava per nom "LA MORT D'UN
CRUCIFICAT". 

- La Junta Directiva ha estimat convenient que
el Pendonista d'enguany sigui el Sr. Narcís
VALTIERRA i CAULA, per la seva feina i
dedicació envers a la confraria al llarg de molts
anys. El pendonista és aplaudit per l'Assemblea.

- Maniple de Manaies. La sortida  del maniple de
manaies per Setmana Santa 2008 es va
realitzar sense incidències.

- Sortides extraordinàries del maniple de
manaies 2008. L'any passat es varen realitzar
dues sortides extraordinàries del Maniple de
Manaies, una amb motiu del 250 aniversari de
Tarragona i l'altra amb motiu de l'"Exposició
Mundial de figures històriques de miniaturisme".
Les dues sortides varen quedar molt lluïdes.

- Infants manaies. Es va realitzar l'assaig de
manaies per a nens (el tercer), que serví perquè
aquests es poguessin apropar a la confraria.
L'èxit fou considerable i es  pot considerar una
activitat plenament consolidada.

- Secció Vestes. Es continua augmentant el
nombre de participants. L'any passat ens varem
acostar a 300 vestes participants per part de la
nostra entitat i es varen confeccionar 50 noves
vestes, el que suposa que en quatre any s'han
fet 200 vestes noves que són cedides als
confrares que ho desitgin. La totalitat de les
vestes que es varen cedir l'any passat han estat
degudament retornades. 

- Taller de Cucurutxos. Es va realitzar per segon
any una activitat dirigida a la mainada que
consistia en un taller sobre la creació dels
cucurutxos de les vestes. Va tenir un notable
èxit d'assistència.

- Es va repetir l'experiència de les visites
d'escoles al Castrum i van anar molt bé. 

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

- L'any passat fou el quart any en que es
participava en la realització d'una catifa floral
per Corpus. A causa del mal temps, en comptes
de fer-se a la plaça de Sant Feliu es va realitzar
a l'interior de la Catedral. Varen col·laborar-hi
forces confrares però seria bo poder comptar
amb més gent cara la propera edició. 

- Es va cedir Sant Lluc perquè es realitzés un
sopar de cloenda d'un congrés de metges.
Aquesta activitat va anar molt bé per generar
beneficis econòmics i alhora per obrir i donar a
conèixer la nostra seu a gent forana.

- Obertura de Sant Lluc. L'estiu passat no es va
dur a terme l'obertura de Sant Lluc al públic tal i
com es feu l'estiu del 2007. L'anterior
experiència fou molt positiva però  per raons de
reducció pressupostària es va creure
convenient no obrir el local. S'està treballant per
a trobar un patrocinador que permeti habilitar
Sant Lluc per a visites. Es precisa una despesa
inicial important. Atesa l'actual situació
econòmica del país s'ha de ser conscient que
serà complicat aconseguir-ho.

- 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 2008. Es vol agrair
públicament a tota la gent que col·labora
desinteressadament en la distribució i venda de
les participacions de Loteria de Nadal. 

- Per Fires i Festes de Sant Narcís varem tenir
una parada de venda de begudes i entrepans
(barraca) a la Copa. És un bon lloc per a donar
a conèixer l'entitat i alhora treure'n un benefici
econòmic. Tot i el mal temps varem tenir un
benefici significat. El PRESIDENT agraeix a tota
la gent que va col·laborar pel bon funcionament
de la barraca i especialment al coordinador, el
confrare Sr. Xavier PRESAS i CAROLÀ.

- Església de Sant Lluc. Atesa la situació
financera de l'entitat, l'any passat es varen
realitzar les actuacions mínimes indispensables,
tal i com es seguirà fent enguany. 
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Del Pla Director de les actuacions a realitzar a la
nostra seu social, manca per  fer el gruix de les
obres i que són les que tenen un cost més
elevat. Es tracten d'actuacions relatives a
l'estructura de l'edifici i de vital importància. Es
té sobre la taula la tasca d'obtenir els recursos
necessaris per a poder fer-les.

- Festivitat de Sant Pau. El diumenge 8 de febrer
de 2008 es va celebrar la festivitat del nostre
patró. Pel matí es va dur a terme la missa a la
Catedral de Girona i llavors es va realitzar una
visita guiada per la mateixa Catedral.
Posteriorment es va fer el dinar de germanor en
un restaurant de Girona. Agraeix la col·laboració
del Capítol de la Catedral, del confrare Gustau
Adolf TORRES i MENDOZA que ens va fer de
guia durant la visita cultural i de dues sopranos
convidades que van actuar
desinteressadament.

- Butlletí. Enguany es preveu complicat trobar i
mantenir anunciants pel butlletí anual, donada la
general crisis econòmica. Es realitza una crida
general a aportar anunciants. 

- Cavalcada de Reis. S'ha seguit amb la
reestructuració interna de la cavalcada de reis,
que es va iniciar l'any passat. El President
felicita de manera particular al coordinador de la
cavalcada, Sr. Josep MASDEVALL i PI per la
bona feina realitzada.

Cara el proper any s'està parlant amb
l'ajuntament per a fer modificacions puntuals en
el campament i en el recorregut a fi de millorar-
lo. No obstant, es parteix d'un període de
restricció pressupostària per part de
l'Ajuntament.

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 al CEIP Font de la Pólvora i visita
dels Tres Reis Mags a l'Hospital Josep Trueta,
durant el matí del dia 6 de  gener.

- El PRESIDENT lamenta que no es pugui
presentar el cartell de Setmana Santa que
també il·lustrarà la portada del butlletí
d'enguany, doncs l'autor l'està ultimant.

Seguint el criteri que procura que aquest sigui

realitzat per alguna persona vinculada a la
confraria o bé per algun artista de renom,
enguany serà  realitzat pel prestigiós pintor Sr.
Lluís ROURA.

- Abans de passar al següent punt de l'ordre del
dia, la proposta del nou Reglament de règim
intern, el PRESIDENT vol agrair la notable
presència d'associats a   l'Assemblea
segurament motivada per l'importància que té la
modificació del reglament intern de la confraria.
En especial vol destacar la presència de tres ex-
Presidents, els Srs. Narcís PEREZ i
MORATONES, Joan ALENYÀ i FUGUERAS i
Marius FUERTES i MATEU.

Així mateix, explica les motivacions que han dut
a la Junta Directiva el plantejar una reforma del
Reglament de Règim Intern i que són de
manera resumida:

- L'actual reglament és de fa 20 anys i s'ha
d'adequar a la realitat actual. El reglament de
règim intern va servir bé en un moment
determinat, però ara s'ha de posar al dia.

- Es donen situacions que s'han de gestionar i
no és convenient que sigui a simple criteri de la
Junta, han d'estar clarament determinades.

- La confraria s'ha de dotar d'un instrument que
reguli clarament les normes  de funcionament
en el maniple de manaies, així com en la secció
de vestes i això facilitarà clarificar les actuacions
dels seus membres i alhora cohesionarà més la
confraria.

- Es vol facilitar als suplents dels equips
especialitzats del maniple de manaies poder
sortir amb el maniple i així no acabin deixant la
confraria perquè no poden sortir a la formació.
Aquesta és una bona proposta que va sorgir
arran de les indicacions dels Pifres.

- Com a darrer punt, es vol realitzar una limitació
d'edat per a poder sortir al maniple de manaies
a fi de poder donar pas a noves persones.
Aquesta proposta no es fa per anar en contra de
ningú si no pel bé del maniple i facilitar l'ingrés
als suplents. No obstant, s'ha volgut respectar
als manaies que porten anys sortint i aquesta
limitació no els afectarà, tal i com queda recollit
en la proposta de reglament.
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El Sr. President finalitza l'intervenció realitzant
una crida a tots els confrares perquè participin
sempre en la vida social de l'entitat.

4. S'inicia el quart punt de l'ordre del dia:
Presentació, per a discussió i votació, de la
proposta de nou Reglament règim intern
formulada per la Junta Directiva, i el Sr.
PRESIDENT dona a conèixer que s'ha rebut
una proposició i diverses esmenes.

Atès que la proposició presentada pot tenir
incidència sobre el desenvolupament d'aquest
punt, es proposa primer tractar-la.

Es tracta d'una proposició del confrare Ramon
BOIX i VILA, que llegeix el president i a
continuació es defensada pel mateix confrare.

Es proposa que atès que es tracta d'una
reforma complicada, el millor seria fer-la en una
assemblea extraordinària on només es tracti
aquest afer i que alhora es creï una comissió de
treball amb diferents representants del maniple,
a fi de consensuar un text i presentar-lo en una
assemblea extraordinària. 

El Sr. Ramon BOIX indica que com que s'han
presentat forces esmenes, demana temps per a
poder estudiar-les i valorar-les tranquil·lament
per part de la comissió.

Es passa a votació de la proposta i aquesta és
aprovada per 65 vots a favor, 14 abstencions i 4
vots en contra.

Així doncs, el present punt de l'ordre del dia
queda aplaçat i es crearà una comissió de
treball. La Junta informarà d'una nova data per
a realitzar una assemblea extraordinària on es
tractarà l'esmentada reforma.

A efectes de la sortida de Setmana Santa 2009
es seguirà aplicant el vigent reglament de règim
intern. 

5. En el cinquè i darrer punt de l'ordre del dia,
s'obre el torn de Precs i Preguntes.

Prenen la paraula els Srs. Joan ALENYÀ i
FUGUERAS, Lluís JEREZ i FONTAO, Jordi
VIDAL i BANCHS, Màrius FUERTES i MATEU,

Jordi MINISTRAL i MASGRAU, Ramon BOIX i
VILA, Daniel CUADRAT i PÈLACH i Santi COTS
i SERRANO.

Queden nomenats interventors els Srs. Quim
MORET i PASTELLS i Joaquim ALEGRET i
TAULÉ.

I sense cap més afer a tractar, es dona per
finalitzada l'Assemblea General Ordinària, quant
són les 22:32 h. en lloc i data esmentats a l'inici.
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l dia 26 de Febrer de l'any passat ens
vam llevar amb una notícia tan
inesperada com dolorosa. Acabava de

morir el nostre Consiliari Dr. Gabriel Roura
Güibas. Encara feia pocs dies que ens havia
acompanyat durant la festivitat de Sant Pau i a
l'Assemblea anual. Si sempre es fa difícil
d'acceptar la mort d'algú estimat, més quan es
produeix de manera tan inesperada.

El Dr. Gabriel Roura ja feia una colla d'anys que
era el nostre Consiliari. Ho va ser amb les
Juntes del President Joan Alenyà i també amb
les del President Màrius Fuertes. Em va plaure
molt que també ho volgués continuar essent
amb les Juntes que he tingut i tinc l'honor de
presidir. Sempre m'ha agradat recordar que, al
marge de les idees i persones concretes que
conformen cada Junta, la continuïtat del
Consiliari permet donar una permanència a la
Confraria, que és el que finalment ens ha fet
forts al cap dels anys.

Voldria destacar del Dr. Roura, al marge de
moltes altres virtuts, la d'haver procurat sempre
ser una persona i un sacerdot adaptat al temps,
obert i comprensiu, sense que això li fes perdre
cap punt de rigor.

A proposta feta per la Junta Directiva, el llavors
Bisbe de Girona, Monsenyor Carles Soler, va
acceptar nomenar nou Consiliari a Mn. Sebastià
Aupí i Escarrà, per tots ben conegut i apreciat
per la seva continuada vinculació amb la nostra
Confraria des de que era infant.

Dr. Gabriel Roura, persona i sacerdot exemplar,
Consiliari d'extraordinari record, descansi en
pau. Des de la Confraria el recordarem sempre.

Carles Mascort i Yglesias
President

Dr. Mn. GABRIEL ROURA I GÜIBAS

E

Butlleti_2009_Quark.qxp  12/03/2009  9:02  PÆgina 13



SETMANA SANTA 2008

àrem obrir la Setmana Santa encara
trasbalsats per la llavors recent mort del
nostre consiliari, Dr. Mn. Gabriel Roura i

Güibas. El seu record va ser ben present  a la
missa pels difunts de la confraria que celebrem
cada any la vigília de Diumenge de Rams, i la
seva absència ens va acompanyar durant tota la
Setmana Santa, especialment durant la
Processó, en la qual vàrem guardar
respectuosament el buit  que ens va deixar.

Tot i ser una Setmana Santa marcada per
aquest dol, les tradicionals sortides de la nostra
confraria es varem poder dur a terme, encara
que, com l'any anterior, dimecres Sant vàrem
haver de patir, i molt, per la pluja.

Diumenge de Rams el Castrum va obrir les
seves portes amb gran afluència de públic, i
aquell dia ja era tema de conversa el canvi
meteorològic que estava anunciat per a la
Setmana Santa: aiguats i fred.

Els assajos del manaies de dilluns i dimarts ja
es varen realitzar entre fred i bassals que feien
presagiar quina seria la tònica de tota la
setmana. Cal destacar el número creixent de
manaies suplents que es van presentar als
assajos, vint-i-cinc, exactament.

Dimecres Sant no va parar de ploure en tot el
dia, i només va afluixar quan va ser l'hora d'anar
a portar el penó a casa del nostre confrare Pere
Masferrer i Castellà, pendonista de la Setmana
Santa 2008. Igual que l'any anterior, tots patíem
per si s'havia de suspendre la sortida, sobre tot,
perquè ningú volia esgarrar la festa d'un
pendonista que es mereixia tant aquest honor i
la seva celebració. Finalment doncs, aprofitant
una treva del cel, el maniple i totes les vestes
que anàvem a portar el penó, ens vàrem posar
en marxa i a pas ràpid arribàrem a casa del
pendonista, xops, tot s'ha de dir, per fer-li els
honors.

L' emocionat pendonista va rebre el penó de les
mans del pendonista sortint, en Josep Ma Mont,
en un breu i emotiu acte, i seguidament el nou

penoner va baixar a saludar el maniple i les
vestes.

Divendres Sant semblava que no havíem de
tenir tants de problemes amb la pluja, i vàrem
poder sortir a buscar el pendonista sense més
entrebancs. A la tornada van ser lliurades les
figures de manaies infants per als nens que van
acompanyar el maniple durant la Setmana
Santa 2008 així com els cascs als manaies que
havien assolit els 25 punts, de la mà del
president de la Confraria, Carles Mascort, en un
breu acte presentat pel nostre confrare Jordi
Vidal.

Si bé la Processó de Divendres Sant va fer el
seu curs, cal dir que la baixa temperatura va fer
patir especialment els manaies, i vàrem haver
de lamentar dos incidents que, per sort, van ser
superats pels qui les van patir sense més
complicacions: un dels manaies infants va patir
una lipotímia, i un manaia adult una hipotèrmia.
Ambdós casos van ser atesos per unitats de la
Creu Roja.

Per altra banda, la nostra confraria continua
creixent quant a número de vestes participants,
especialment mainada, i en total a la Processó
ens vàrem apropar de les tres-centes.

A més, cal recordar amb satisfacció que, aquest
any, l'espai de Sant Lluc destinat a les vestes
lluïa especialment gràcies a les intervencions
que s'hi van realitzar millorant notablement el
seu aspecte.

Com ja és tradició, el pas de la Caiguda de
Jesús va ser portat per un grup format
exclusivament per dones. 

I acabada la Processó, ens vam acomiadar tot i
esperant celebrar la Pasqua.

V
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WORLD EXPO, SOLDAT DE PLOM I SETMANA SANTA 2008

irona, l'any 2008, va commemorar el
200 aniversari de la Guerra del
francès, es varen celebrar tot un seguit
d'actes per recordar els setges de

1808: conferencies, presentació de llibres,
exposicions, recreacions històriques, visites
guiades,… En aquest resum parlarem en primer
lloc, de l'Exposició Mundial de Miniatures
Històriques que va tenir lloc el 3, 4, 5 i 6 de juliol
en el Palau de Fires i a l'Auditori - Palau de
Congressos de Girona.

L'Exposició organitzada per 'el Baluard', va
batre tots els records, mes de mil participants,
mes de cinc mil figures a concurs,
col·leccionistes de 52 països procedents dels
cinc continents, acreditats, i milers de visitants.
L'èxit va ser resultat d'un llarg i minuciós treball
per part dels col·leccionistes de Girona, per el
suport de les nostres Institucions i la
col·laboració d'Entitats, Associacions i
particulars que desinteressadament varen fer
possible que l'Exposició Mundial de Girona fos

un gran èxit, i que ha passat al davant de les
mundials celebrades a Paris, Roma,
Washington, Toronto, Boston,… i que les
properes la tindran com a referent.

Un dels actes
principals i que
mes expectació va
aixecar, va ser la
desfilada dels
Manaies per el
barri vell. Quan
penso en el senyor
Joaquim Pla i m'imagino el que diria si hagués
vist l'espectacle, va ser formidable; els Manaies,
quan desfilen tenen un atractiu extraordinari,
dos associacions impulsades per ell estaven a
l'avantguarda, una com amfitrions del
col·leccionisme mundial, i l'altre excel·lent
representant de la ciutat que ell tan estimava.
Han passat molts mesos des de l'esdeveniment
però encara avui, modelistes per participaren en
l'exposició, ens comenten la impressió que els
va causar veure els Manaies de Girona desfilant
i fent les seves evolucions. 'El Baluard' hem
d'agrair als Manaies de Girona la seva
col·laboració.

Per continuar la tradició de
mes de trenta anys celebrant
el 'Soldat de Plom' durant les
Fires de Girona, com cada
any, vàrem convocar les
Exposicions i Concursos per
col·laborar ens els actes
culturals que l'Ajuntament de

G
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Girona organitza a la ciutat per les Festes de
Sant Narcís. L'església de Sant Lluc es va tornar
a omplir de miniatures, vingueren
col·leccionistes de moltes comunitats
autonòmiques, de França, d'Itàlia, Holanda,…

L'Exposició va ser visitada per mes de sis mil
persones, i el material exposat va ser de gran
qualitat. Les revistes especialitzades d'Espanya,
França i Itàlia, en els seus articles sobre
l'Exposició, encoratgen als modelistes a venir a
Girona; avui es un dels Concursos de mes
prestigi i amb mes participació del mon del
col·leccionisme.

En el primer apartat, hem agraït als Manaies la
seva col·laboració, ara els hi hem d'agrair el seu
acolliment, tenir per Fires Sant Lluc obert i
visitable es un regal per els miniaturistes, però
també per molts gironins i visitants que
aquestes dates es desplacen a Girona.

Per acabar aquest resum d'activitats de
l'Associació 'el Baluard', deixeu que parli d'un
tema personal. La Confraria, com molts sabeu,
hem va escollir Pendonista per la processó de la
Setmana Santa 2008. 

Ser Pendonista de la Confraria, suposo que
també per els meus companys que m'han
precedit en aquesta distinció, es una satisfacció,
un honor i un orgull difícil d'explicar en quatre
ratlles, però si us vull dir que l'alegria que això
va representar-me, m'anima a continuar la meva
col·laboració i suport, i a difondre tot el possible
la nostra realitat a les noves generacions de
Gironins per tal que la Confraria creixi i pugui
continuar aquesta tasca de servei a la Setmana
Santa i a la ciutat de Girona. 

Pere Masferrer Castellà
Pendonista 2008
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SENTIMENTS D'UNA PENDONISTA

scric aquestes ratlles quan fa 21 anys
que vaig ser escollida la primera dona
Pendonista de la Confraria de Jesús
Crucificat - Manaies de Girona. Tot i

que, per motius de salut, no faig acte de
presència a la Missa de Sant Pau o al dinar de
la festivitat del Patró -on tan bones estones
havíem passat-, ni tampoc participo a la
Processó, visc els actes de la Setmana Santa
amb la mateixa intensitat, estimació i emoció
amb què ho vaig viure l'any 1988, un any que va
marcar la meva vida i la meva persona per
sempre.

Aquella Setmana Santa va ser molt especial per
a mi i per als meus. El fet de ser Pendonista
comporta naturalment participar a la Processó i,
degut a la meva feina, feia 25 anys que no hi
participava. Per tant, es va haver de trencar el
fet que, per Divendres Sant, la Granja Mora
tingués obert fins després de la Processó. Jo

vaig dir als meus pares que si només aquell any
podia participar en allò que tant estimava, quin
sentit tenia acceptar ser Pendonista?  I que
mentre la salut m'ho permetés hi aniria cada
any. Aquesta circumstància va acabar amb el fet
de tenir oberta la Granja Mora el Divendres
Sant.

També va ser especial aquell any per a la
"família manaia" (dit carinyosament i amb
inclusió de manaies i de vestes), doncs vàrem

dir adéu a Casa Carles, "Castrum" dels Manaies
durant molts anys. Penso que per als que ho
vam viure va ser molt emotiu. Encara recordo la
veu de l'amic Gauchia pronunciant per darrera
vegada "Visca Sant Pau" i "Visca els Manaies",
seguit de la sortida emocionada d'aquells
moments.

A la Confraria se'ns obria una nova etapa i
il·lusió per a fer realitat l'arranjament d'un nou
local, l'església de Sant Lluc, i en aquesta fita hi
vàrem col·laborar molts gironins. Per a mi,
l'església de Sant Lluc era un lloc molt
entranyable, doncs jo hi havia celebrat la
Primera Comunió essent alumna del Col·legi del
Cor de Maria. A més, el 3 d'Abril de 1990 s'hi va
portar a terme la presentació del meu primer
llibre, "La Girona que jo estimo". Va ser un dels
primers actes després de la inauguració del
"Castrum", i vaig ser acompanyada pels meus
pares i germà, per l'Alcalde Joaquim Nadal,

amics i, sobretot, per la gran
família manaia.

En aquella sortida com a
Pendonista, vaig fer realitat la
il·lusió de trobar 50 nens i
nenes petits, que
representessin cada un dels
anys de la Confraria, com si
d'espelmes vivents es tractés.
Volia transmetre als infants el
que va significar per a mi anar
a la Processó de la mà d'un
adolescent, aprendre a estimar
la Setmana Santa a la tendra
edat de cinc o sis anys com jo

havia fet en aquell temps amb vesta llogada de
la Mare de Déu dels Dolors, amb caputxa
posada doncs no hi havia mainada.

Per tothom va ser emocionant trobar-se amb
aquests 50 infants, participant amb la seva
tendresa en una nit tan gironina. Va costar, però
ho vaig aconseguir, i durant uns quants anys
aquesta mainada em varen fer els millors regals
de la meva vida, donant-me i fent-me partícip
del màxim tresor de l'infantesa -la innocència

E
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pura i transparent-, així com de la seva
estimació. Això no ho oblidaré mai, i passats
tants anys estic orgullosa d'aquelles llavors
plantades i que han donat nous fruits, doncs
molts d'aquells nens ja surten de manaia, i
moltes d'aquelles nenes van de vestes i algunes
fins i tot porten un dels passos.

Noms en podria molts, però en nomenaré
alguns i amb ells vull que tots s'hi sentin
identificats: Quim, Guillem, Pere, Maria, Isabel,
Anna, Annia, Edu, Sisu, Roser, Marina, Olga,
Aleix, Narcís, Ignasi, Núria, David, Esperança,
Narcís, Mariona, Eva, Marc, les Montses i molts
més.

El domàs que vaig brodar per posar al meu
balcó -tot esperant el Penó-, el vaig lliurar al
President de la Confraria d'aquell moment, en
Narcís Pérez i Moratones, per tal que quedés
exposat permanentment al "Castrum", on resta
exposat a la barana del cor.

Estem a les portes d'una altra Setmana Santa i
aquest fet em sacseja d'emoció. En un escrit
realitzat fa temps, deia que aquest sentiment no
m'abandonarà mai, per anys que passin, i
m'acompanyarà fins el meu darrer viatge. Jo
des d'aquí vull desitjar a la Confraria de Jesús
Crucificat - Manaies de Girona que continuï amb
aquest esperit viu de transmetre aquesta
tradició gironina de generació en generació, així
com que continuï portant la il·lusió als més petits
cada dia cinc de Gener.

Als manaies i vestes que ara ha fet vint anys
vàrem viure plegats aquella emoció, molts dels
quals ja heu donat pas a altres manaies i vestes,
penseu que formeu part de la meva història. A
tota la mainada que em vàreu acompanyar tants
anys, penso que el que em donàreu amb la
vostra companyia i amb les vostres paraules, és
el millor tresor que guarda el meu cor. Recordo
exactes les paraules: Sentiu-vos orgullosos
d'aquesta tradició i representeu-la amb respecte
i dignitat. A tots us dic gràcies de tot cor, tant per
comptar amb la vostra amistat com per a formar
part d'aquesta gran família.

Voldria tenir un record molt especial per al
nostre anterior Consiliari, Dr. Gabriel Roura, que
ens deixà sobtadament per anar a la Casa del
Pare la Setmana Santa passada. El coneixia
des de que era jo una nena, doncs m'havia
donat la Comunió Solemne a la Parròquia del
Carme. Dono també la benvinguda a Mn.
Sebastià Aupí, nou Consiliari a qui conec des de
petit.

Felicito a l'amic en Narcís Valtierra i Caula,
escollit Pendonista de la Confraria per a la
Setmana Santa de 2009. Finalment, vull agrair
al President de la nostra Confraria, en Carles
Mascort i Yglesias, per a deixar-me aquest
espai en el Butlletí, per tal de poder expressar
els meus sentiments.

Mª Carme Ribas Mora
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issabte 15 de març de 2008 els nostres
confrares i confraresses més joves
varen realitzar el tercer assaig de

manaies petits. El número de participants es va
incrementant any rere any, de manera que l'any
passat vàrem arribar a dividir el jove "maniple"
en tres "optíades" diferents segons l'edat dels
aprenents.

El fet que la confraria disposi de vint-i-cinc
llances petites, rèplica de les que fan servir els
adults però amb punta de fusta, facilita que els
més remenuts puguin afegir-se a l'assaig sense
problemes, i justament van ser els més petits els
qui van oferir les estampes més entranyables
donat que alguns portaven alhora xumet i llança.
Més d'una cinquantena de nens i nenes varen
tenir l'ocasió de marcar el pas i desfilar a
compàs seguits i ajudats pels grans que els van
acompanyar fins a la Plaça dels Apòstols.

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

Així mateix, us recordem que l'assaig és obert
també als nens i nenes que no estigui associats
a la nostra confraria i us animem a portar-hi els
petits de les vostres famílies o coneguts. 

Recordeu també
que aquells nois que
facin 14 anys durant
el 2009 podran
presentar-se també
dilluns sant a Sant
Lluc a les 20.30
hores si desitgen
incorporar-se a
l'assaig de manaies
suplents del maniple
gran.

Núria Franquet i Font
Vocalia de promoció cultural

D

TERCER ASSAIG DE MANAIES PETITS

Aquest any, l'assaig per a la mainada
començarà dissabte 4 d'abril a les quatre de
la tarda a Sant Lluc, on acabarà un parell
d'hores més tard després del tradicional
berenar que oferirà la confraria a tots els
assistents. 
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om alguns bé recordareu, l'any passat
va haver-hi una nova activitat pels petits
i joves de la confraria: el taller de

cucurutxos. Es va dur a terme un dissabte a la
tarda, i la veritat és que va tenir molt d'èxit de
participació. Van assistir-hi confrares de totes
les edats, els quals van ajudar i confeccionar
diferents cucurutxos, decorant-los i dissenyant-
los segons la seva creativitat i inventiva. Alguns
els pintaven amb pintura, d'altres amb colors i
sanefes, d'altres hi enganxaven gomets... tot
depenia de les seves possibilitats i la inspiració
del moment. Realment va ser una trobada molt
positiva pels petits i joves confrares, ja que
molts d'ells es van conèixer en el taller i van
motivar-se per sortir com a petites vestes el
Dimecres i el Divendres Sant. 

En acabar l'activitat, els participants van quedar
tant meravellats de les seves obres que molts
d'ells no volien desprendre-se'n, per això es va
decidir que qui volgués es podia emportar el

cucurutxo que ell mateix havia dissenyat i
aprofitar-lo per la processó. Els altres van
quedar per la confraria i per qui els volgués
adquirir. En finalitzar la tarda, vam poder gaudir
tots junts d'un berenar amb coca i begudes. 

Tot i la participació obtinguda, l'activitat no es
repetirà, de moment, degut a la manca d'espai.

C

EL TALLER DE CUCURUTXOS
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l dia 6 d'Abril de l'any passat, el Manípul
de Manaies de Girona va anar a
Tarragona. Els Armats d'aquella Ciutat

celebraven els 250è aniversari i van convocar
una desfilada per la zona romana de Tarragona
i pels seus principals carrers.

Agraïm l'interès dels Armats de Tarragona per a
que hi fóssim presents, en un àmbit reduït de
Manípuls, valorant-ho com un reconeixement a
l'esforç continuat de la nostra Confraria per a
seguir sent referent arreu del país en el món
dels manaies i armats. Això humilment ens
omple d'orgull, ben legítim i que no ens cal
amagar.

Desfilar per llocs autènticament romans va ser
una magnífica experiència. El comportament del
nostre Manípul de Manaies va estar com
sempre a l'alçada, deixant un record de
seriositat i dignitat que ens va ser reconegut en
diferents àmbits.

Gràcies a tots els que hi van participar i
col·laborar, així com als nombrosos
acompanyants que hi van voler ser presents.

E

SORTIDA A TARRAGONA

26
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SORTIDA EXTRAORDINÀRIA A GIRONA

principis del mes de Juliol de l'any
passat, es va desenvolupar a la nostra
Ciutat el Congrés o Exposició Mundial de

Figures Històriques. Van ser uns dies en el que
es van reunir a Girona centenars de persones
vingudes d'arreu del món, tot sota la
organització de "El Baluard" i en la que hi van
tenir destacada intervenció persones que són
confrares de la nostra Entitat.

En ocasió d'aquest esdeveniment, i tal com ens
havíem compromès en el seu dia davant de qui
fou President d'Honor de la Confraria Sr.
Joaquim Pla i Dalmau (q.a.c.s.), el Manípul de
Manaies de Girona va fer una sortida extra pels
carrers de la nostra Ciutat.

L'acte es va desenvolupar el dia 4 de Juliol al
vespre, i s'han de destacar dos aspectes: En
primer lloc, que ens va permetre desfilar per
llocs totalment inhabituals, com ara la Plaça de
Sant Domènec, on es van aconseguir moments
de bellesa estètica notoris; i, en segon lloc,
també cal destacar que aquesta sortida va ser la
tercera que el Manípul de Manaies feia en un
mateix any (després de la de Setmana Santa i
de la de Tarragona), fet inèdit a la nostra
història.

Gràcies a tots els que hi van participar i
col·laborar.

A
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CATIFA DE FLORS PER CORPUS

a pluja va ser la convidada especial del Dia del Corpus, i la que va fer-nos canviar de
plans… La catifa de flors del 2008 no seria una catifa exterior, sinó que hauria de canviar
d'ubicació: sortosament, la Catedral la va acollir entre els seus murs. 

Un casc de manaia format per clavells de tres colors (vermell per a la crinera, groc per al propi casc,
i verd per al fons) va engalanar la girola de l'altar fins el moment de l'esperada Processó.

El Dia del Corpus tornarà a arribar i, amb ell, esperem poder repetir l'experiència de la catifa amb
la vostra col·laboració.

http://www.manaies.org

L
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CONCURS DE FANALETS

FEM EL FANALET PER ANAR A ESPERAR
ELS REIS, CURS 2008-2009

La 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 quinzena
convocatòria.

RESUM DE PARTICIPACIÓ

· Total 15 centres (4 de privats i 12 de públics)
· Total 1.930 nens: 1068 de P3/P4 i 862 de P5/1r
· Total 82 grups

PREMIS

CATEGORIA A (P3 i P4 d'Educació Infantil)

PREMI                   ESCOLA
1r CEE Font de l'Abella

2n CEIP Taialà  
2n CEE Palau

3r CEIP Pericot 
3r CEIP Domeny 
3r CEIP Eiximenis 

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

PREMI                   ESCOLA
1r CEIP Joan Bruguera

2n CEIP El bosc de la Pabordia
2n CEIP Verd 

3r Escola Sagrada Família
3r Escola Bell.lloc del Pla
3r CEIP Migdia 

MENCIONS ESPECIALS PER A LES ESCOLES

PREMI                   ESCOLA
1r CEIP Dalmau Carles
2n CEIP Vila Roja 
2n Escola Maristes-Girona 

EL JURAT:

Sr. Xavier Cassan de Manaies de Girona
Sr. Josep Maria Espinosa d'Hipercor
Sra. Teresa Bardera de l'Institut de Ciències de l'Educació 
Sr. Joaquim Corominas professor de l'Escola Municipal d'Art
Sra. Montserrat Riu de l'Ajuntament de Girona.
Practica la secretaria la Sra. Montse Masachs.

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 
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CAVALCADA DE REIS

om cada any, Ses Majestats varen
tornat a Girona i aquesta vegada, sense
cap incidència remarcable.

La comitiva reial va acampar com és habitual als
jardins de fora Muralla on la multitud s'hi aplegà
per aclamar a Melcior, Gaspar i Baltasar. Tot i la
gentada, els Reis pogueren baixar sense massa
dificultats fins al passeig General Mendoza on
puntualment, a les 6 de la tarda, s'inicià el
recorregut pels carrers de Girona. 

Cal destacar la multitud de gent present durant
tot el recorregut i evidentment, la multitud de
mainada que amb les seves cançons i amb la
llum dels seus vistosos fanalets, varen convertir
la desfilada en una gran festa.  Ses Majestats
varen correspondre al públic present repartint
milers i milers de caramels.

Després de 2 hores de desfilada, la comitiva
reial va arribar a l'ajuntament on l'alcaldessa
Anna Pagans va rebre a Ses Majestats amb tots
els honors. 

Mentre els diversos components de la
cavalcada anaven arribant a la Plaça del Vi,
aquests ens delectaven amb les seves danses,
cançons i evolucions diverses. Evidentment, no
podia faltar la demostració dels escaladors els
quals efectuaren un "ràpel" per la façana de
l'ajuntament demostrant certament, una gran
destresa.

L'acte va concloure amb el tradicional discurs de
benvinguda per part de l'alcaldessa i amb el tant
esperat parlament del rei Baltasar. Finalment,
abans d'acomiadar-se de la multitud, Ses
Majestats varen fer l'última salutació des del
balcó de l'ajuntament.

Les nenes i els nens gironins, ja esperen amb
impaciència el retorn dels Reis d'Orient l'any
que ve.

C
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ALTRES ACTIVITATS DELS REIS MAGS
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es Majestats no podien marxar de la
ciutat sense abans fer una emotiva visita
als infants ingressats a l’Hospital Dr.

Josep Trueta.

Després 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.

Tota la mainada que hi era present va gaudir
d’allò més amb aquesta important visita, alhora
que assaborien els caramels i obrien els regals
que els Ses Majestats els van portar.

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.   

S
VISITA A L’HOSPITAL Dr. JOSEP TRUETA

Als Manaies de Girona:

ls nens i nenes de l'escola font de la
Pólvora us escrivim per donar-vos les
gràcies. Ja sabeu la il·lusió que ens fa

cada any la vinguda del patge reial i, un any
més, el passat mes de desembre els nostres
ullets es van omplir de joia i felicitat.

Moltíssimes gràcies per la vostra implicació. Va
ser un dia molt especial per tots nosaltres i
esperem poder-ho repetir el curs vinent.

Fins aviat!

Comissió de Festes CEIP "FONT DE LA
PÓLVORA"

E

ELS REIS VISITEN L’ESCOLA
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SANT PAU 2009
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l passat dia 8 de Febrer vam celebrar la
festivitat en honor del nostre Patró Sant
Pau. A diferència d'altres anys, vam

celebrar la corresponent Missa el mateix
diumenge, fent-ho a la Catedral de Girona, amb
notable concurrència de fidels. Durant la
cerimònia, dues sopranos a qui s'havia convidat
van interpretar unes peces religioses,
acompanyades per l'Organista de la Catedral.

A continuació es va
realitzar una visita
guiada per diferents llocs
de la Catedral (claustre,
Tresor, campanar,
golfes), que va ser de tot
punt molt interessant.
Des d'aquí agraïm al
Capítol de la Catedral de
Girona les facilitats

donades, així com especialment al confrare
Gustau Adolf Torres que ens va guiar per la Seu
de manera impecable. També un record pel
confrare Marc Sureda per la seva bona
disposició en tot moment.

La festivitat va continuar amb un bon dinar de
germanor, també amb notable assistència. A
l'acabament del mateix, i abans de l'habitual
sorteig de regals, les dues sopranos ens van
interpretar dues àries, amb gran èxit. Des
d'aquí, també la nostra felicitació per a elles.

Per últim, agraïm a les persones i cases
comercials que van col·laborar amb l'aportació
d'obsequis per al sorteig final.  

E
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ELS MANAIES, PETITS ROSTRES EN L'ART D'ACOMPANYAR

BENVOLGUTS CONFRARES:

nguany començo una nova etapa entre
vosaltres. Com alguns de vosaltres ja
sabeu, el mes de juny passat, l'endemà

del meu retorn d'Itàlia, el Bisbe Carles Soler,
recollint la proposta feta per la Confraria, em va
nomenar Consiliari dels Manaies de Girona.

De bon començament us vull agrair aquest vot
de confiança per poder-vos acompanyar en les
alegries i tristeses. Espero trobar sempre la
paraula justa i el gest escaient per ajudar-vos a
viure la fe que ens uneix i a compartir les
estones variades quan ens trobem a l'entorn de
la Confraria.

També vull tenir un record agraït a tots els
Consiliaris que hem tingut a la confraria i que
ens han ajudat, amb la seva presència i
pregària, a viure la nostra fe. Així doncs, als
Consiliaris que he tingut el gust de conèixer
personalment: Mons. Enric Pèlach i Dr. Gabriel
Roura. Però també als altres dos Consiliaris que
hem tingut, vull fer-ne també una grata
memòria: Dr. Ramon Baranera i Dr. Josep Maria
Taberner.

Per tant, i si fem els comptes, veurem que sóc el
cinquè Consiliari de la Confraria. És tot un repte
personal i ministerial per a mi anar al darrera
d'aquests precedents Consiliaris que tant han
donat a la Confraria. Repte al que jo espero
respondre de forma adient.

Però, que vol dir Consiliari? El Consiliari és
aquell qui dóna consell, aquell que acompanya
des del respecte profund perquè tots trobin el
seu lloc dins la Confraria. Un acompanyar que,
a la nostra Confraria, no és res estrany, ja que
durant l'any ho fem dues vegades. Sí, la nostra
Confraria acompanya a la nostra Ciutat en dos
esdeveniments que ens mouen a compartir. Un
compartir emotiu d'alegries, somnis i desitjos a
la Cavalcada de Reis. I un compartir silenciós,
de tristeses, de promeses i d'esperances durant
la Processó del Silenci del Divendres Sant.

I tot això ho fem, com el nostre Patró Sant Pau,
des de la normalitat, ja que els qui som cristians
sabem qui ens mou a la il·lusió de la vida:
Jesucrist. Una il·lusió per a la nostra vida, per a
Déu i per als altres. Una il·lusió perquè tots
trobem, ara i aquí, el petit racó que ens faci
sentir estimats, feliços i esperançats. Cert que,
en algunes ocasions, la vida ens és bastant
complicada per a un tot sol, ensopegant i
costant de posar-se dret de nou tot sol. Però
comptem amb la solidaritat o la caritat dels
altres, que ens poden donar la mà per a trobar
aquells recursos que ens ajudin a sortir
d'aquestes dificultats que ens provoquen
tristesa i, fins i tot, que ens treuen el desig.
Veure'm que aquesta mà serà el fruit d'un gest
d'amistat, de perdó, de comprensió ... en resum
un gest de l'Amor de Déu cap a cadascú de
nosaltres.

Que sempre puguem acollir i viure aquest gest
d'Amor de Déu i visquem la nostra fe així, com
Sant Pau, des de l'il·lusió de la vida i moguts per
l'esperança. Que tots puguem sentir un dia en
els nostres cors: "Veniu beneïts del meu Pare,
rebeu en herència el Regne que ell us tenia
preparat des de la creació del món. Perquè
tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em
donàreu beure; era foraster, i em vau acollir;
anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i
em vinguéreu a visitar; era a la presó, i
vinguéreu a veure'm" (Mt. 25,18-44). Unes
paraules que resumiran l'agraïment i
l'esperança per haver sigut uns petits rostres
d'acompanyament respectuós i solidari a tots
aquells qui volen bé. Unes paraules que ens
definiran com a petits rostres de l'esperança del
Crist Ressuscitat.

Bona Pasqua a tots vosaltres.

Mn. Sebastià Aupí
Consiliari

39
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SECCIÓ DE VESTES

om cada any, quan ha passat el febrer,
comencem a apropar-nos a la Setmana
Santa.

I com cada any comencem a buscar les nostres
vestes per tenir-les a punt i poder-les lluir tot
acompanyant els nostres Manaies, el dimecres i
el divendres sant per la nostra ciutat.

No podem obviar el creixement de la nostra
secció de vestes els últims anys i, per això, vull
aprofitar per agraïr a tots els confrares,
confraresses i a tots els que no ho són la seva
participació i col·laboració amb la Setmana
Santa i amb la nostra Confraria. 

Com coneixeu, tenim a la vostra disposició
vestes i complements per tal que, tothom qui
vulgui, tingui la possibilitat de participar ens els
actes de Setmana Santa. Us demanem, també,
la vostra col·laboració en aquest aspecte, doncs
si teniu alguna vesta que us pugui sobrar podeu
cedir-la a alguna altra persona que vulgui sortir.

Vull aprofitar aquestes línies per tornar a
encoratjar-vos a sortir vestits de vestes, el
dimecres i el divendres sant, tot acompanyant
els Manaies pels carrers de Girona, i perquè
animeu als vostes coneguts a participar-hi.

Tothom és important. Comptem amb tots
vosaltres !

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:

Dimecres 1 d'abril, de 19 a 21 hores.

Divendres 3 d'abril, de 19 a 21 hores.

Dissabte 4 d'abril, coincidint amb l'assaig de
mainada, de 16 a 19 hores.

Diumenge de Rams (5 d'abril), al llarg del
matí, coincidint amb la jornada de portes
obertes del Castrum.

Dilluns 6 i dimarts 7 d'abril (dilluns i dimarts
sant), de 19 a 21 hores.

Divendres sant (10 d'abril) 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

C
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EL SIGNE DEL COMANDAMENT DEL MANIPLE DE MANAIES DE GIRONA

Per Francesc Masdevall i Reitg

'any passat, aquest article anual que publiquem al butlletí de la Confraria, sobre la
història de l'equipament dels Manaies de Girona, el vàrem dedicar a la bandera
del Maniple. Enguany el dediquem al Signe del Comandament, o Signum
Praefectus, que té per missió donar relleu a la presència del Centurió dins la

formació, simbolitzant-la amb la mítica icona de la manus dextera que distingeix aquesta
ensenya.  

Aquest signe, ideat pel nostre creador del Maniple, el recordat confrare Joaquim Pla i
Dalmau, i concebut amb l'única finalitat de donar escorta d'honor al Centurió, al seus
orígens anava a peu. Va ser més tard que se li concedí la montura. Així, el signifer,
convertit en equite, va muntar a cavall per raó del seu càrrec, però mai va quedar adscrit
a l'Optiada d'Equites perquè aquesta secció estava perfectament definida, a semblança
de les optiades a peu (però sense infans) (1). El Signe de Comandament pertany,
únicament, a l'escorta d'honor del Centurió. Per això porta el fulard groc genèric del
Maniple i no el blau de l'Optiada d'Equites.

El Signum Praefectus de les legions romanes

L'article anterior explicava que les ensenyes de les legions
romanes eren elements distintius que havien assumit un paper
important en la posada en escena de les formacions, tant en les
desfilades com en el camp de batalla. Detallava que n'hi havia de
dues classes: les ensenyes tipus estendard o vexillum, que
representaven a les grans formacions de legionaris, que
consistien bàsicament en una gran tela rectangular que penjava
estesa d'un travesser. I les ensenyes que, al front de les unitats
inferiors de la legió, servien per fer-les més visibles i
identificables a certa distancia, missió encomanada als signes o
signum. Aquestes consistien en un pal o llança que portava
diversos elements emblemàtics de la simbologia romana,
generalment esculpits amb fusta que es pintava o daurava.
Aquests signes podien complementar-se amb penjolls o robes
decorades, per distingir-los i significar-los, i per ajudar-ne la
identificació.   

EL SIGNE DE COMANDAMENT

L

42

Signifer, amb les sigles de la unitat a què pertany el comandament i una mascota o
motiu zoomòrfic. A destacar les dues corretges decorades que fan de penjoll. (Dibuix
Silvano Mattesini)
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El Signum Praefectus o del Comandament de les legions romanes corresponia a aquesta
segona classe d'ensenyes. Havia estat utilitzat per senyalar la situació del general en el
camp de batalla o per fer visible l'emplaçament de la seva tenda o habitacle dins el
castrum o campament.   

Dins les legions romanes, el Signum Praefectus consistia en una tela quadrada de color
púrpura, de petites dimensions, 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, amb la inscripció
del nom o número de la unitat o destacament a la qual pertanyia el comandament. Els
Signum Praefectus es distingien amb iconografia peculiar que confirmava i ressaltava
l'autoritat del seu representat. El manus, que representava el palmell de la mà dreta
alçada mirant al front, manus dextera, significava aquesta autoritat i n'era un dels símbols
més reconeguts.

Any 1957. El primer Signum Praefectus del Maniple de Manaies.

La primera referència del Signum Praefectus o del Comandament del nostre Maniple la
trobem l'any 1957, quan es va idear aquesta ensenya amb la finalitat d'acompanyar el
Centurió en les desfilades dels manaies. Com a manaia portador d'aquesta ensenya, es
creà la figura del Signifer Praefectus, concebin-lo per desfilar a peu, darrera del Centurió
i a la seva esquerra, retent-li honor i simbolitzant-ne l'autoritat. 

En aquella època, la missió de Signe de Comandament podia ser alternada davant el
comès especial de servir de signe d'una Tercera Optiada quan aquesta es formés
agrupant el personal del Maniple d'una manera diferent a l'ordinària.

La construcció del Signe de Comandament es va plantejar de fusta daurada amb full d'or,
de les mateixes característiques que els altres dos signes que desfilaven amb les dues
optiades existents aleshores. L'única diferència va ser la iconografia distintiva: el Signum
Praefectus va rematar-se amb una talla de fusta que reproduïa la manus dextera, amb el
palmell de la mà alçat al front, típic de la simbologia romana que, com hem vist,
representava l'autoritat del Comandament. El complement ornamental del signe va ser
dues borles de llana blanca que sintonitzaven amb el color blanc de la roba del Centurió.
Les inscripcions esculpides a la fusta seguien el mateix criteri dels altres signes: les sigles
S.P.Q.R. al davant, i III OP. i l'any de construcció MCMLVII, al darrere. La inscripció III OP.
equivalia a III Optiada, per quan aquesta secció s'organitzava de forma extraordinària. En
aquesta ocasió el signe abandonava el Comandament.                   

43

Les dues cares del símbol del Signe de
Comandament, de talla de fusta daurada. Representa
la Manus Dextera pròpia del Signum Praefectus.

Aquest símbol va ser esculpit pel Sr. Nadal, dels
tallers de Dalmau Carles Pla, l'any 1957.
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El primer manaia exercint de Signifer de Comandament, inscrit a la formació del Maniple,
el trobem en el programa de l'any 1958, personificat pel manaia Emili Saguer. Al següent
any el va succeir el manaia Ramon Boix que llavors es reintegrava a la formació procedint
de l'escala d'infans, després de tres anys de penitència sense sortir, per no tenir encara
la talla i l'edat reglamentàries. 

D'aquest any 1959, els manaies en guardàrem un bon record amb la celebració del XXè
Aniversari. Per aquesta ocasió, la Confraria va decidir construir el pas de l'Ecce-Homo. El
Dimecres Sant se celebrà l'acte de benedicció, al peu de l'escalinata de la Catedral,
impartida pel bisbe Josep Cartanyà. El Centurió del Maniple, Vicens Nogué, i el Signifer
de Comandament, Ramon Boix, juntament amb el Buccinari d'Ordres, Joan Tomàs,
anaren a buscar el nostre prelat al Palau Episcopal per acompanyar-lo al lloc de la
benedicció. La baixada per l'escalinata d'aquesta petita comitiva, realçada amb el Signe
de Comandament, va ser majestuosa. I l'espectacle de tota la Confraria reunida entorn
del nou "misteri", joiosa de rebre el Sr. Bisbe en un lloc tant propi com el de la Plaça de
la Catedral, va tenir tota la força d'una efemèride memorable. Ni la forta ruixada amb què
ens obsequià el temps va poder aigualir la solemnitat del moment.         

A partir del l'any 1960 hi va haver "restriccions" en la formació del Maniple. Amb la
dissolució de la secció de cavalleria de la guarnició militar de Girona, es pogué disposar
de tant pocs cavalls que es van mantenir, només, els cinc equites per obrir la marxa i un
cavall per al Centurió que ens deixaren la Sociedad Hípica Gerundense. Tot el personal
a peu, incrementat pels cinc equites que es varen quedar sense cavall, s'organitzà en tres
optiades de setze manaies cada una. A partir de llavors, el Signe de Comandament que
havia exercit, excepcionalment, de signe d'una eventual III Optiada, passà a aquesta, al
formar-se definitivament. El color blanc de les borles del signe, propi del centurió, es va
mantenir, continuant encara vigent.

L'equip de l'uniforme del Signifer d'aquesta primera època va ser el de manaia ras, com
els altres signes, amb la túnica vermella i l'armadura de llautó daurat, lògicament sense
l'escut i amb la bandolera de cuir portadora del signe. 

44

Les dues cares del primer Signe
de Comandament,  amb la Manus
Dextera. Les  borles de llana
blanca  sintonitzaven amb el color
del Centurió. Les inscripcions
s'ajustaven al mateix criteri dels
signes de les Optiades. MCMLVII
representava l'any 1957 de
construcció del signe. III OP.
representava a la Tercera Optiada,
ja que als seus inicis, la missió de
Signe de Comandament podia
alternar-se amb el comès especial
de ser signe d'una Tercera
Optiada quan aquesta es formava
extraordinàriament.       
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Any 1984. El segon Signum Praefectus del Maniple de Manaies

Amb la formació definitiva del Maniple amb tres optiades, a
partir de l'any 1960 el Centurió es va quedar sense Signe de
Comandament. L'any 1984, vint-i-cinc anys després, la Junta
de la Confraria va decidir recuperar aquesta figura. Es va
concebre muntat a cavall, especialitat més en consonància
amb la missió d'escorta de la figura muntada del Centurió. El
lloc dins la formació seria, lògicament, el mateix que havia
tingut anteriorment, quan desfilava a peu.   

El nou Signum de Comandament va ser dissenyat pel confrare
Joaquim Pla i Dalmau. El concebí diferent als altres signes de
les optiades del Maniple. Va consistir en una combinació
d'estendard de roba i signe de fusta. La part de fusta, que es
va daurar amb full d'or, la componia una peça travessera on hi
figurava la clàssica inscripció S.P.Q.R. Sota d'ella si situaven
tres medallons decorats amb motius florals, posats un sobre
l'altre; el superior, més gran. Entre aquest i la roba de
l'estendard, hi anava una anella estriada. La roba formava un
petit estendard rectangular de color vermell que penjava d'una
asta de fusta per mitjà d'una vara transversal rematada amb
poms de llautó daurat. No portava cap inscripció ni icona;
solament un serrell groc decorava la vora. L'extrem superior de
l'asta d'aquest nou signe es rematava amb la manus dextera
del mateix signe de l'any 1957. L'extrem inferior del conjunt del
signe el formava l'empunyadura per aguantar el signe des de
la posició del Signifer muntat a cavall, complementada amb
una semiesfera de fusta estriada i un serrell de pell vermella. 

45

El nou Signe de Comandament de l'any 1984, desfilant a peu, a punt de pujar l'escalinata de la Catedral. Es pot veure
el petit estendard rectangular, amb la tela llisa de la primera època. El signifer és Carles Perez Desoi-Fages.      

La talla de fusta del
simbol Laurus o corona
de llorer de l'actual III
Optiada.     

La inscripció S.P.Q.R. i els medallons
decorats amb motius florals.  

L ' e m p u n y a d u r a
rematada amb una
semiesfera estriada i
un serrell de pell
vermella.     
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Amb el trasplantament de la manus dextera del signe de l'any 1957 al nou signe de
Comandament, el signe de la III Optiada va quedar sense símbol. Llavors se'n va crear
un de nou, també de fusta daurada, que es va esculpir amb el laurus o corona de llorer,
atribut de la victòria. Aquest símbol és el que distingeix a l'actual III Optiada.

Amb el nou signe i portat a cavall, el Signifer de Comandament va millorar moltíssim en
vistositat i presència, integrant-se molt bé amb la figura del Centurió. Fins llavors,
aquestes dues figures havien desfilat formant un conjunt estrany, amb el signifer a peu,
exercint una funció honorífica des d'una posició marginada i desnivellada en relació amb
la posició del Centurió muntat a cavall.  

L'equip pel nou Signifer de Comandament es va preveure similar al dels equites: túnica i
capa vermella i armadura de llautó daurat. Aquesta armadura s'hagué d'improvisar a
última hora, fent sortir-ne una que es guardava al magatzem de la Confraria, procedent
de la Passió de Girona (que havia estat dels manaies), fabricada per en Francesc Boix.
Aquesta armadura era del tipus musculat i corresponia a un dels centurions romans
d'aquella representació teatral. Posteriorment, quan la triga o carro romà (de la 2a. època)
que desfilava amb els manaies, es retirà de la formació, l'armadura de l'Auriga, de cuir
amb aplicacions de llautó, es va destinar al Signifer de Comandament, servitud que
persisteix encara.     

Aquell any 1984, segons consta en el butlletí de la Confraria, el Signifer de Comandament
va ser el manaia Francesc Fàbrega. La mateixa font documental ens diu que continuaren
cobrint el càrrec els manaies Carles Pérez Desoi-Fages, Josep Ma Font, i l'actual David
Garcia Hernando.
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Formació del Maniple en ordre de parada a la p/ del Vi, pel 50è Aniversari, en l'acte de lliurament dels signes d'honor
de les Portes Romanes de Girona. Al centre de la foto el Centurió Josep Franquet i el Signe de Comandament Carles
Perez Desoi-Fages, muntats a cavall.   
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Any 2008. La millora del Signum Praefectus del Maniple de Manaies

La presència del Centurió escortat pel Signe de Comandament, tots dos muntats a cavall,
va engrandir la imatge d'aquests dos càrrecs dins la formació del Maniple. El Signifer
s'elevà a una millor posició, més anivellada i d'acord amb el seu càrrec, i el Centurió, que
ja anava muntat des de l'any 1946, va tenir una escorta d'honor apropiada i amb signe
especial.        

Des de l'any 1984, any en què es va construir aquest nou signe, la tela de roba d'aquesta
ensenya s'anà deteriorant indefectiblement. El petit rectangle tèxtil ja s'havia canviat per
un altrè que responia al mateix criteri: una tela vermella o carmesína, completament llisa,
sense inscripció ni dibuix, adornada amb un serrell groc o daurat. En aquesta darrera
versió, els costats de la tela de vellut acabaven amb unes tires penjades del travesser, de
la mateixa roba i color, rematades amb unes xapes de llautó. El rectangle de roba, en
doble, embolicava l'estructura del signe, per davant i per darrere, formant una funda
cosida i encarcarada, presentant un estat de conservació deficient. El vellut s'havia
estireganyat i les rudimentàries tires de roba que feien de penjoll quedaven encara més
ridícules. S'havia de renovar aquest signe.

Abans de la Setmana Santa de l'any 2008, es plantejà fer
la millora del Signe de Comandament. Per la confecció de
la roba del petit estendard, es comptà amb un vellut
vermell de qualitat. El disseny consistí, en realitat, en un
estendard en doble, que es desenvolupà per davant i per
darrere del Signe, amagant-ne l'estructura interior. No es
cosiren aquestes dues bandes, si no que es posaren
penjades del travesser de forma separada, donant, així,
més aire al Signe. També s'augmentà un xic la dimensió de
la roba que passaria a ser quadrada en lloc de rectangular.
La vora del baix de les dues parts es varen decorar amb
uns magnífics serrells daurats. Aquest conjunt de roba que
configurava l'estendard del Signe, ondejava amb l'aire i
amb els moviments del cavall, donant-li, així, més
elegància.                

Però la renovació de la part tèxtil del signe havia de fer-se
completa i respectuosa amb la història. Per això es va
consultar la bibliografia existent sobre l'equipament de les
legions romanes. S'observà que els signum romans que
portaven aquest petit estendard de roba portaven la
inscripció de la unitat a què pertanyia el general al qui
rendien honor i que, també, solien decorar-se amb la figura
cosida o brodada de la mascota o símbol generalment
zoomòrfic concedit a aquesta unitat. 

El Signe de Comandament renovat amb el nou estendard i els penjolls de
cuir decorats. La Manus Dextera és la mateixa del signe que havia desfilat a
peu, amb el Centurió o amb la III Optiada.  

Butlleti_2009_Quark.qxp  12/03/2009  9:03  PÆgina 45



Atenent a aquest requisit històric, hauríem de completar l'estendard amb algun brodat
adient. Podíem adoptar la figura d'un símbol determinat, però no ho trobàrem adient per
falta d'espai i per no emular l'Àguila Imperial romana que figura en la bandera del Maniple
i que presideix la formació dels Manaies. L'altre solució podia ser la inscripció, amb lletres
romanes, del nom de la classe d'unitat o formació que comanda el nostre Centurió i el seu
lloc de procedència. Atendre aquesta alternativa era fàcil ja que, lògicament, podríem
adoptar, en llatí, la inscripció Maniple de Girona. Amb aquesta decisió, tindríem el tema
resolt. Ara faltaria donar-li forma, amb el rigor i l'exigència que es mereixia.

En algunes trobades amb el nostre recordat
consiliari Mn. Gabriel Roura (q.e.p.r.), el qui subscriu
aquest article va plantejar-li la idea de la inscripció
que calia posar al nou Signe de Comandament. Li
demanava que fes la traducció al llatí de la petita
frase: Maniple de Girona. En principi es presentà cert
dubte al proposar, Mn. Gabriel, una altre expressió:
Maniple dels gironins. Però aquesta la vàrem
descartar perquè la seva traducció hauria estat
MANIPVLVS GERVNDENSIS, la qual hauria resultat
massa grandiloqüent. Així, doncs, ens vàrem quedar
amb la primera proposta. El text definitiu seria:
MANIPVLVS GERVNDÆ, o sigui Maniple de Girona. 

La inscripció s'aplicaria a la roba de l'estendard del signe, amb lletres brodades amb fil
daurat. Primer calia fer la composició del text que es va fer per ordinador. La paraula
GERVNDÆ presentava un problema informàtic en les dues lletres finals que, per respecte
al llatí, haurien de ser geminades, o sigui la A i la E unides. Mn. Gabriel deia que podia
admetre's la separació de les dues lletres. Però a nosaltres ens agradaven les dues lletres
geminades. Les trobàvem més interessants des del punt de vista gràfic, i més romanes.
Ens vàrem espavilar per trobar la solució informàtica adient. I pel que fa a la lletra U que
el llatí no coneixia, aquesta es substituiria per la V, tal com requeria històricament.        

Per documentar correctament el signe, a l'igual que
els altres signes de la formació, havia de portar
inscrit l'any de la seva creació. Així l'any 1984 va
expressar-se amb les xifres romanes: MCMLXXXIV.
Anirien brodades amb fil daurat, darrere de
l'estendard.    

Però amb la reforma de la part tèxtil del signe, no completàvem l'encàrrec. Calia fer la
transformació total i per això haguérem de ser fidels al que havíem vist en els tractats
romans de referència: els penjolls dels costats del signe haurien de ser de cuir i decorats
amb metall. Per això el nostre manaia mestre-armer del Maniple, en Ramon Boix,
encarregà a un guarnicioner de confiança les corretges de cuir dels penjolls. Serien
cosides i repuntades en doble, formant una baga a l'extrem superior, per fer-les passar
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pel rodó de ferro del travesser d'on
penjarien. En Ramon hi va aplicar
uns magnífics florons decorats, a
cada cara de les tires i a l'extrem
inferior unes fulles vegetals de
planxa de llautó, tallades i polides
expressament. El daurat, ben lluent,
sobre el marró fosc del cuir, resultà
molt satisfactori. Aquest penjolls van
ser perfectes i autènticament
romans.

Amb la reforma d'aquest signe, amb l'estendard renovat i els nous penjolls, aquesta
ensenya és digna de veure, ressaltant en vistositat i presència. La roba de l'estendard
ondeja i els penjolls balancegen amb el pas del cavall, fent brillar les seves aplicacions
metàl·liques.

El record del nostre volgut consiliari Dr. Gabriel Roura

La idea de renovar i millorar aquest Signe de Comandament era una assignatura pendent
des de feia anys. El qui va rebre aquest encàrrec, va entreveure la feliç possibilitat de
poder gaudir de la col·laboració del nostre volgut consiliari Mn. Gabriel Roura. Pocs dies
després de l'assemblea anual de la Confraria, en una trobada ocasional, va plantejar-li el
projecte i l'interès que tenia de què participes en la seva realització. La seva participació
es centraria, bàsicament, en la traducció al llatí del petit anunciat que hauria de figurar a
l'estendard: Maniple de Girona. 

Després de reflexionar-hi uns dies, Mn. Gabriel em deixà clar, sense lloc a dubte, quin
seria el text definitiu i quina en seria la traducció: Maniple de Girona, - MANIPVLVS
GERVNDÆ -, l'observació ortogràfica exacta: la  geminació Æ de les dues lletres finals
de la paraula Girona, les U's que en llengua llatina havien de ser V's, el format de la lletra
segons els cànons, i les xifres romanes de la data de construcció del Signe: MCMLXXXIV.
Com era d'esperar, el seu mestratge indiscutible es va veure reflectit.

A finals de febrer de l'any passat, Mn. Gabriel malauradament ens va deixar. La seva mort
ens va agafar per sorpresa i la il·lusió de poder-li mostrar la feina  acabada es va veure
frustrada. A partir d'aquell moment, el record de Mn. Gabriel i la seva amable
predisposició, invertida en ajuda i col·laboració envers la Confraria, estarà unida per
sempre amb el Signe de Comandament del Maniple de Manaies Girona.

I ara que he arribat al final d'aquest escrit, faig esment de la intenció constant que tinc del
fet que aquests treballs tinguin una certa amenitat. És evident que, tractant-se d'un tema
tan específic, aquesta petita història sobre l'equipament del Manaies de Girona podrà
interessar, en especial, als seus fidels seguidors. Malgrat tot, el que sí és segur és que
aquest tractat s'avé perfectament amb la temàtica d'aquest butlletí. En un altre aspecte,
he quedat sorprès per la extensió resultant de l'article i, en conseqüència, estic content
que presenti una certa consistència. Per sort, no l'he completat amb el tema dels signes
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orgànics de les optiades i els signes d'honor de les portes romanes de Girona; no podia
assumir el risc que aquesta ampliació ocupés tot el butlletí. Ens ho plantejarem per un
proper any.  

En primer lloc he d'agrair al president de la Confraria, Carles Mascort, l'hospitalitat
d'acollir-me, una vegada més, dins aquest butlletí, i al seu artífex, el manaia i amic Jordi
Tomàs, pel seu interès i encert en la composició i maqueta de l'article. També dono les
gràcies als lectors que en tots aquests anys m'han donat ànims perquè en aquesta
Setmana Santa poguéssim arribar a la publicació del 10è article sobre l'equipament del
Maniple de Manaies de Girona.  
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Any 1970, a la p/ dels Apòstols de la Catedral. Acte de presentació del Maniple al nou bisbe de Girona Dr.
Narcís Jubany. III Optiada: l'Optio Enric Gilabert, el Signifer Joan Menchero amb el Signe de la MANUS
DEXTERA; el segueix el decurió Ramon Boix. Passant revista: el consiliari Dr. Ramon Baranera, l'antic
Optio Antoni Oliver, el bisbe Jubany, l'antic manaia Josep Fonolleras, l'antic pifre i 1r president de la
C.J.C. Joaquim Pla i Dalmau, i l'antic manaia Lluís Esteve.            
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(1)

Gerunda, martius MMIX 
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L'optiada d'equites a què es fa referència al començament d'aquest escrit, es va formar l'any 1958 amb
motiu de la reestructuració de la cavalleria del Maniple. Es va equipar exactament igual a les optiades a
peu però sense l'escut i suprimint les capes que havien portat fins aleshores. Amb la retirada de la biga o
carro romà (1a època), l'Auriga passà a ser l'Optio d'Equites, equipant-lo igual que els altres optios. També
es creà el signe d'Equites, del qual actualment podem veure la inscripció: IV OP. equivalent a Quarta
Optiada, gravada darrere del travesser superior. Així, la nova Optiada d'Equites es composà d'un Optio, un
signe i dotze equites amb llança (no comptà amb infans). Aquesta composició tingué més o menys
variacions al compàs de la disponibilitat de cavalls o exigències de la formació. Actualment, amb les
optiades a 20 manaies i els equites a 8, aquesta agrupació a cavall, tipus Optiada, queda pobra. Aquesta
nota ha pretès explicar el que és l'Optiada d'Equites actual i el que havia estat temps enrere. També ha
pretès remarcar l'existència d'una Quarta Optiada, muntada a cavall, i justificar la figura del Signe de
Comandament en el lloc que li correspon com a signe d'honor del Centurió.
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DIMECRES 1 D'ABRIL

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

DIVENDRES 3 D'ABRIL

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

DISSABTE 4 D'ABRIL

- De 16 a 19 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 (5 D'ABRIL)

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

DILLUNS I DIMARTS DE SETMANA SANTA (6 I 7 D'ABRIL)

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

DIMECRES SANT, 8 D'ABRIL

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

DIVENDRES SANT, 10 D'ABRIL

- Al matí, ornamentació i pujada dels nostres passos.

- A les 18.45 de la tarda, concentració de totes les vestes per anar a recollir el
pendonista

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

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

53

DIUMENGE, 5 D'ABRIL i DIVENDRES 10 D'ABRIL

- De 10 hores a 14 hores, jornada de portes obertes del castrum.

DIJOUS, 2 D'ABRIL

- 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, 4 D'ABRIL

- De les 16 fins les 18 hores, assaig d'infants obert a la mainada de Girona.

DILLUNS i DIMARTS, 6 i 7 D'ABRIL

- A les 20.15 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, 8 D'ABRIL

- A les 19 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, 10 D'ABRIL

- 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.
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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 2009

56

EQUITES
Cuadrat  Pèlach, Marc (Signe)

Rufi Rigau, Carles Rivas i Graver, David 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 Font i Bermejo, Jaume

Moret Pastells, Quim Mascort Yglesias, Marià Cuadrat Pèlach, Daniel Moret i Pastells, Marc

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

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

Ordis Lladó, Pere Puignau Moreno, Albert Pérez de Puig, Narcís Pèlach de Ribot, Rafel (Dec.)

COMANDAMENT
Mas Cots, Narcís (Centurió)

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

III OPTIADA
Masferrer Castellá, Josep M (Optió)

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

Jordan Vila, Candi
Roca Ros, Miquel
Batlle Díaz, Ivan 
Roca Ros, Antoni 

Murias Closas, Aser 
Prior Tió, Ramón

Morera Noguer, Roger 
Boadas Vaello, Carles

Valero i Campos, Anton 
(Signe)

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

Yoldi Altamirano, Claudi
Xunclà Lloret, David
Colom Arnau, Xavier 

Matas Casademont, Pere
Roca Geronés, Xavier

Moreno Tarrés, Fc. Xavier
Darné Freixenet, Oriol 

Muntada Artiles, Ramon
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FORMACIÓ MANIPLE  ANY 2009

57

BANDERA
Juandó Marcó, Pere (Optió banderer)

Puaté Costa, Joan Lluís (Optió comandament)

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

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.

Borrell Ripoll, Marc 
Bonnin Vilaplana, Marc

Trull Poch, Eudald
Lapiedra Fortuny, Àngel

Cots Serrano, Santi

II OPTIADA
Reixach Blanch, Narcís (Optió)

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

Gutierrez Alsina, Miquel
Font Pujades, David

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

Pons Pratsevall, Pere
Molina Ginés, Xavier

Buisan Montenegro, Jordi
García López, Joan Baptista

Casán Luís, Fc. Xavier
(Signe)

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

Molina Ginés, Marc
Arbossé Riu, Jordi

Ferrer i Fornells, Martí
Galera Recasens, Jordi

Ayats i Vidal, Enric
Masdevall Pi, Francesc
Escatllar Homs, Jaume
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Num. Cognoms i nom 1940-06 Any 2007 Any 2008 Extra Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Juandó i Marcó, Pere
Jou i Comas, Gaspar
Puaté i Costa, Joan Lluís
Reixach i Blanch, Narcís
Masferrer i Castellà, Josep M.
Masdevall i Reitg, Francesc
Falcó i Huguet, Carles
Casas i Soto, Francesc
Casan i Luis, F. Xavier
Varés de Batlle, Max
Massanas i Garcia, Ricard
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
Garcia i Hermando, David
Font i Pujadas, David
Cots i Serrano, Santiago
Molina i Arnau, Joan
Prior i Tió, Ramon
Borrell i Boada, Carles
Múrias i Dalmau, Santiago
Viñas i Boluda, Arcadi
Murcia i Batllori, Rodolf
Tomàs i Bartra, Joan
Castells i Garangou, Josep M.
Garcia i López, Joan B.
Mascort i Yglesias, Carles
Puaté i Puy, Joan
Batallé i Tremoleda, Jordi

51
45
41
41
39
42
44
33
32
32
31
31
29
30
29
28
30
29
26
26
24
24
23
24
23
22
25
24
21
27
23
24
22
21
20
21
20

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

14
10
13
12
14
11
6

14
14
12
12
12
14
12
13
13
10
11
11
11
11
11
11
10
11
11
8
9
11
4
9
6
8
9
9
8
8

67
57
56
55
55
55
52
49
48
45
45
45
45
44
44
43
42
42
39
39
37
37
36
36
36
35
34
34
34
33
33
32
32
32
31
31
30

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2009
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Num. Cognoms i nom 1940-06 Any 2007 Any 2008 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

Boadas i Vaello, Carles
Alibes i Cabrillana, Daniel
Molina i Ginés, Xavier
Lapiedra i Fortuny, Àngel
Pradas i Jubert, Eduard
Ribera i Pi, F. Xavier
Delgado i Velázquez, Enric
Jordan i Vila, Candi
Galera i Recasens, Jordi
Masdevall i Pi, Francesc
Pérez i Abuye, Diego
Muntada i Artiles, Ramon
Moreno i Tarrés, F. Xavier
Subirà i Paris, Narcís
Cuadrat i Pèlach, Daniel
Escatllar i Homs, Jaume
Subirà i Lorenzo, Xavier
Castro i Ayllon, Elies
Barbany i Puig, Oriol
Arbossé i Riu, Jordi
Molina i Ginés, Marc
Cuadrat i Pèlach, Marc
Bonnín i Vilaplana, Marc
Buisan i Montenegro, Jordi
Masdevall i Pi, Josep
Casan i Termes, F. Xavier
Prat i Viñals, Miquel
Rufí i Rigau, Carles
Sureda i Jubany, Marc
Pèlach de Ribot, Rafel
Masferrer i Juliol, Aleix
Puignau i Moreno, Albert
Trull i Poch, Eudald
Cornellà i Font, Marc
Moret i Pastells, Quim
Herranz i Pradas, Eudald
Mascort i Yglesias, Marià
Falcó i Dispès, Joan

21
17
17
23
18
18
18
18
17
16
15
15
19
15
15
18
16
16
19
17
15
14
15
15
13
13
13
14
16
14
12
15
13
11
12
12
14
14

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

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

6
10
10
4
8
9
9
8
9
9

10
10
6

10
9
6
8
8
5
6
8
9
7
7
9
9
8
7
5
6
8
6
6
9
7
6
4
4

29
29
29
28
28
28
28
28
28
27
27
27
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
24
24
24
24
23
23
22
22
22
22
21
21
21
20
20
19
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Num. Cognoms i nom 1940-06 Any 2007 Any 2008 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

Moret i Pastells, Marc
Buiza i Canals, Jordi
Yoldi i Altamirano, Claudi
Cruz i Vázquez, Manuel
Soriano i Carreño, Josep
Ordis i Lladó, Pere
Coll i Casademont, Carles
Oduber i Martorell, Pau
Ordis i Pla, Miquel
Herranz i Pradas, Jordi
Férnandez i Rodríguez, Carles 
Bonifacio i Mallorquí, David
Matas i Casademont, Pere
Font i Rodeja, Adrià
Planas de Farners, Joan M.
Pérez de Puig, Narcís
Sant i Canal, Eduard
Sant i Canal, Lluís
Pons i Pratsevall, Pere
Roca i Geronés, Xavier
Ayats i Vidal, Enric
Reverter i Nogué, Xavier
Colom i Arnau, Xavier
Font i Bermejo, Jaume
Borrell i Ripoll, Marc
Gutierrez i Alsina, Miquel
Lopez i Cadena, Francesc Xavier
De Quintana i Tuebols, Ricard
Rosell i Campmajó, Xavier
Roca i Ros, Miquel
Murias i Closas, Aser
Morera i Noguer, Roger
Ferrer i Fornells, Martí
Batlle i Díaz, Ivan
Rivas i Graver, David
Ferrer i Crehuet, Santiago
Darné i Freixenet, Oriol
Roca i Ros, Antoni
Xunclà i Lloret, David

10
12
11
10
9
11
10
11
11
10
7
8

10
6

10
6
6
5
4
4
3
3
2
2
3
2
2
1
5
5
3
2
3
1
2
1
2
2
1

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

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

7
4
6
6
7
4
4
3
3
3
6
5
3
6
1
5
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
4
0
0
1
2
1
4
2
2
1
0
1

19
18
18
18
18
16
16
16
15
15
15
15
14
14
13
13
12
11
10
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
3
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2009

OPTÍADA
Num. Cognoms i nom Any baixa Any 2008 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

Valtierra i Caula, Narcís
Serrano de Quintana, Jaime
Jiménez i González, Miquel
Tomàs i Bartra, Rafel
Muntada i Artiles, Joan
Sáez i Jubero, Àlex
Bonifacio i Sánchez, Sebastià
Bonifacio i Noguerol, Sergio
Muntada i Artiles, Daniel
Massa i Ferrer, Albert
Frigola i Cano, Iban
Motjé i Prat, Marçal
Puignau i Cornellà, Marc
Prat i Andreu, Oleguer
Garcia i Vila, Albert
Otal i Bautista, Joaquím
Bisbe i Pradas, Agustí
Barriuso i Vidal, Pere
Arana i Carreras, Carles
Trigo i Moreno, Óscar
Candel i Serra, Jesús
Font i Rodeja, Marc
Milla i Guitart, Manel
Reverendo i Mascort, Albert
Murias i Closas, Joel
Herrera i Plana, Daniel
Grau i Moré, Bernat
Cassany i Alemany, Marc
Cassany i Alemany, Joaquím
Vila i Casellas, Oriol
Anda i Bataller, David
Duran i Casas, Josep Lluís
Morillo i Peña, Joan
Férnandez i Usón, Xavier
Prat i Riuró, Carles
Font i Domenech, Sergi
Jimenez i Gavilanes, Enric
Molina i Benito, Joan
Fina i Serrano, Josep Maria
Codinach i Jara, Aitor

2009
2008
2008
2009
2009
2008
2009
2008
2008
2008
2009
2009
2008
2009

2009

41
38
23
25
20
18
16
11
11
5
6
4
5
3
0
0
0
0
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

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

11
9
8
4
7
5
6
6
3
3
2
3
1
2
3
3
3
3
0
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0

52
47
31
29
27
23
22
17
14
8
8
7
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

Any 2007
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ÉQUITES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-06 Any 2007 Any 2007 Extra Total

1 Bohigas i Maynegre, Jordi 2009 14 0 0 3 17

BANDA PIFRES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-06 Any 2007 Any 2007 Extra Total

1
2
3
4

Ministral i Masgrau, Jordi
Tomàs i Bartra, Jordi
Ministral i Rosa, Ferran
Moreno Asso, Gerard

2009
2009

31
25
0
0

0
0
1
0

0
0
1
1

13
8
1
3

44
33
3
4

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2009

BANDA PERCUSSIÓ
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-06 Any 2007 Any 2007 Extra Total

1
2
3

Reixach i Urcola, Joaquim
Boix Vila, Aleix
Martínez i Alba, Ignasi

2009 7
0
1

0
1
1

0
1
0

4
2
0

11
4
2

www.manaies.org
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Vestes - Setmana Santa 2009

Num. Cognoms i nom 1940-06 Any 2007 Any 2008 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
56
57

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
Ventura Pujolràs, Narcís
Ribera Borrell, Xavier
Pèlach Busom, Francesc
Alguacil Marts, Josep
Sagrera i Corbera, Mercè
Pi i Vendrell, Àngel
García i López, Rafel
Franquet i Font, Núria
Massanas i Ordóñez, Roser
López Salazar, Ambrosio
Casas i Turró, Olga
Reixach i Urcola, Maria
Rigau i Solé, Miquel
Codina i Gironella, Pere
Masferrer i Despuig, Joan Ma
Matas i Casademont, Lluís
Rodríguez i Corcoll, Núria
Corcoll i Oriol, Mercè
Alenyà i Laguarda, Èlia
Jubany i López, Josep M.
Ensesa i Juandó, Àlex
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
Alegret i Rodeja, Anna
Jou i Fuyà, Ariadna
Jerez i Serra, Meritxell
Lapiedra i Fortuny, Jordi
Carbó i Descamps, Olga.
Castillo i Niell, Ànnia
Terrón i Gil,Melisa
Rodríguez i Corcoll, Neus
Juliol i Pons, Marta
Ribes i Martínez, Jorgina
García i Conill, Anna
Magro i Zorrila, Maria Isabel
Regas i Moratones, Xavier
Otal i Dalmau, Meritxell
Monerris i Lucas, Georgina
Ibeas i Dalmau , Quim

38
39
36
27
23
23
23
24
22
24
21
25
20
19
21
21
19
18
17
16
10
12
9

10
9
6
6
7
7
7
7
4
6
5
3
3
3
3
3
3
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

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

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

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

47
45
39
33
32
32
28
27
26
26
25
25
24
23
23
22
21
19
19
19
14
13
12
10
9
9
8
7
7
7
7
7
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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PENDONISTA 2009
Aquest any, s’ha anomenat pendonista de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona
el Sr. Narcís Valtierra i Caula.

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

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

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

COMUNICATS

DIMECRES SANT

Arrengladors
Jordi Vidal i Banchs
Joaquim Amich i Costa
Narcís Ventura i Pujolràs
Rafel Garcia i López

DIVENDRES SANT

Portant del guió
Josep Ma. Mont i Jordà

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

Arrengladors generals
Jordi Vidal i Banchs
Pere Masferrer i Castellà
Rafel Garcia i López
Narcís Ventura i Pujolràs

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

Arrengladora del pas de La Caiguda
Roser Massanas i Ordóñez

Acompanyants Consiliari
Pere Codina i Gironella
Robert Xifra i Anglada

Arrengladors i acompanyants del nens
Josep Ma. Esteba i Cama
Mercè Sagrera i Corbera
Francesca Bonada i Tarradas

ORGANITZACIÓ VESTES SETMANA SANTA 2009
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Recordem a totes les vestes que recullin la seva atxa en les hores que s’han establert.

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

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

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

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

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

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

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

NOTES DE SECRETARIA

68

Els següents nens varen sortir d’infants la passada Setmana Santa:

Banda de música:
Dimecres sant: Ferrando i Codina, Guillem  
Divendres sant: Mascort i Vargas, Francesc  

1era. Optiada:
Dimecres sant: Mascort i Aguado, Miquel  
Divendres sant: Murias Falgàs, Nil  

2ona. Optiada:
Dimecres sant: Vidal i Margarit, Martí  
Divendres sant: Murias Falgàs, Pau  

3era. Optiada:
Dimecres sant: Arxer Vargas, Joan  
Divendres sant: Prior i Pascual, Arnau  

INFANTS SETMANA SANTA 2008
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EL CARTELL D’ENGUANY

69

luís Roura neix a Sant Miquel de
Campmajor - Pla de l'Estany el 5 de
desembre de 1943. Encara que

Roura es pot considerar un pintor
autodidacta va fer dos cursos de dibuix a
la Llotja de Barcelona i va rebre els
consells dels pintors Fèlix Revello de Toro
i Frederic Marés, sense oblidar qui l'havia
iniciat en l'aprenentatge pictòric, Joan de
Palau, en l 'època en que Roura era
treballador del camp, alhora que Mossèn
Joan Prat li donava classes d'història de
l'art.

A partir de 1967 i f ins a l 'any 1981,
participa en nombrosos concursos de
pintura arreu de l'Estat
espanyol, dels quals ha obtingut un plec
considerable de guardons, entre els quals
cal destacar el segon premi de la Biennal
Internacional de l'Esport a Barcelona i la
Medalla d'Honor del Premi Comtessa de
Barcelona, a Madrid, que rep de mans de
S.M. la Reina Sofia al 1981.

Realitza la primera exposició individual al
1970 a Vic i des d'aleshores la seva obra
ha estat presentada a més d'un centenar
d'exposicions arreu de tot l'estat. Al 1985
celebra la primera exposició individual a
l'estranger a la Galeria Aquavella de
Caracas (Veneçuela), després va ser a
Suïssa, a Basilea i Ginebra, al Portús i
Cabestany a França, a Viena (Àustria),
Miami (EUA), Sant Petesburg (Rússia) i
Brussel·les (Bèlgica).

El pintor ha sabut combinar l'obra més
personal amb la il·lustració de llibres, més
d'una dotzena porta editats com Josep Pla
inèdit de Josep Valls, Els pobles de
l'Empordà de Montserrat Vayreda,
Camprodon de Baltasar Porcel, Terra
Santa any 2000 de Josep Valls, Andorra al
cor dels Pirineus d'Antoni Morell, Els
Aiguamolls de l'Empordà de Jordi Sargatal
i L'Escala, imatges de tres segles de
Lourdes Boix.

Lluís Roura és l 'autor d'obres
escultòriques fetes en col·laboració amb el
mosaïcista Armand
Olivé Milian: Miratge empordanès, a
Figueres, Columna emporitana a l'Escala,
El Pla de l'Estany, a Mata-Porqueres i Les
Quatre Estacions a la Selva, situada a
Massanes.

Actualment es pot veure la seva obra a
l'inici de les projeccions cinematogràfiques
en els cinemes d'arreu de Catalunya, dins
l'espai de Jaume Pahissa.

L

Foto: Lluís Llauradó
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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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