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Benvolguts/des confrares, amics i amigues

aquest és el tercer any que hem dirigeixo
a tota la Confraria com a President de la
mateixa. Això vol dir que aquest any

s’acaba el període 2010/2013, pel qual vaig ser
elegit per comandar i dirigir la nostra Associació,
i per tant, en els propers mesos haurem
d’endegar el procés electoral que servirà per
escollir una nova Junta directiva.

Durant aquest període, a la Junta directiva hem
treballat de valent, sense escatimar il•lusió i
responsabilitat, per regir els destins de la nostra
Confraria, a on, a part d’aconseguir la totalitat
dels objectius del nostre programa electoral,
hem procurat en tot moment tenir l’empenta
necessària, ganes de treballar i, una clara
obligació de servei per fer, en cada moment, allò
que a la meva Junta ens ha semblat millor per la
Confraria. Esperem haver respòs a la confiança
i a les expectatives dipositades amb nosaltres
quan ens vareu elegir.

Nous reptes se’ns presenten a la Associació, i
un d’ells, i molt important, és la celebració del
75è. Aniversari de la seva fundació, a tal efecte,
s’ha constituït una comissió que està preparant
una sèrie d’actes repartits entre els mesos
d’abril de 2014 fins l’abril de 2015, per celebrar
tant important efemèrides. La il•lusió, empenta,
ganes de treballar, la importància de la fita i el
repte engrescador que representa la seva
organització per aconseguir que sigui un èxit per
la Confraria i la ciutat de Girona, m’anima a
presentar-me a la reelecció a President de la
Confraria en les properes eleccions.

En l’organització del 75è.aniversari i en els
actes que s’estan preparant, necessitem l’ajut
de quans més socis millor, pensem que quants
més siguem més ens ho farem nostre i l’èxit
estarà assegurat. Es per això que us invito a
participar-hi i a ser protagonistes actius en la
seva realització. Fem-nos nostres els actes de
l’aniversari, gaudim en la seva organització i
disfrutem de la seva celebrebració, fent vibrar

durant aquest any la vida soci/cultural de la
nostra ciutat. Sentim-nos orgullosos d’haver-hi
col•laborat.

A tal efecte, la Comissió ha creat la figura del
Voluntari per a la organització dels actes del
75è.aniversari, del que, juntament amb aquest
butlletí, acompanyem un formulari d’inscripció,
que us invito a omplir-lo i fer-nos lo arribar. En
ell, com veureu demanem, a part de les vostres
dades personals, la disponibilitat de temps i
horari que us hi podeu dedicar. Ànims. 

No vull acabar aquest escrit, sense fer palès la
meva gratitud a tots els confrares i socis de la
Associació, la vostra col•laboració i esforç en el
tarannà de la nostra Associació, tot esperant no
haver defraudat la vostra confiança i les
expectatives que vareu dipositar en la meva
persona.

Finalment, no pot ser d’altre manera, agrair molt
especialment als companys de Junta Directiva,
per la seva lleialtat, dedicació, treball i suport
demostrat durant aquests tres anys, que han fet
possible i fàcil el dia a dia  dels esdeveniments
de la Confraria.

Narcís Reixach i Blanch
President

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

A
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

President 
Narcís Reixach i Blanch

Sots-President 
Xavier Ribera i Pi 

Secretari 
Francesc Masdevall i Pi

Tresorer 
Xavier Serra i Sambola 

Vocal de Secció de Manaies 
Joan Baptista Garcia i Lopez

Vocal de Secció de Vestes 
Roser Massanas i Ordoñez 

Vocal de Cavalcada de Reis 
Josep Masdevall i Pi 

Vocal de Sant Lluc i Material 
Daniel Herrera i Plana

Vocal de Comunicació 
Jordi Tomás i Bartra 

Vocal de Promoció Social-Cultural
Jordi Galera i Recasens

Vocal d’Equipament i Arxiu Històric
Francesc Masdevall i Reitg

Vocal d’Administració 
Pere Barriuso i Vidal 

Vocal d’Afers Socials
Joaquim Otal i Bautista 

Consiliari 
Mn. Sebastià Aupí i Escarrà 



PENDONISTA 2012

ranscorregut un any des del meu
nomenament i a punt de traspassar el
Penó a la meva successora: Mercè
Sagrera, m’ha demanat el nostre

President, un escrit per el butlletí de les meves
impressions i vivències com a Pendonista de la
nostra Confraria.

No podré oblidar mai el seguit de sentiments
que he tingut en aquest període, i que vull
explicar-vos perquè en pugueu participar:

Sentiment de sorpresa, el dia que en Narcís
Reixach i en Joan García em varen comunicar
personalment el meu nomenament.

Sentiment de satisfacció, per el fet que la Junta
actual pensés en la meva persona i recordés la
meva tasca de tants anys dins la Confraria.

Sentiment d’estimació cap a la meva dona
Maria, que sempre m’ha ajudat i animat a
dedicar temps als Manaies. Sentiment d’enyorança envers els meus pares

que em varen guiar cap a la fè cristiana i
especialment la meva mare que em va
encomanar el seu afecte vers la nostra Entitat.

Sentiment de nostàlgia cap al Senyor Joaquim
Pla, que em va inculcar el respecte per la
història i les tradicions gironines, al llarg del
molts anys d’amistat.

Sentiment de records, bons, dolents, difícils,
divertits, com a associat o com a manaia de
banda, o com a responsable dels dos
‘Castrums’, (Casa Carles i Sant Lluc), sota el
mandat de tres Presidents.

Sentiment de reconeixement als molts
companys que m’ajudaren molt, en les diverses
feines que es varen fer, i que al llarg del
recorregut de la Processó, vaig pensar que tots
m’ajudaven, un cop mes, a portar un bocí del
Penó.

Sentiment d’amistat, per els molts amics que
tinc a dins de la Confraria i que Deu faci que en
siguin molts mes, i per molts mes anys.

T
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7

Sentiment d’agraïment al Senyor Bisbe, el
Senyor Batlle de la Ciutat, el Senyor President
de la Junta de Confraries, el nostre Consiliari,
familiars i amics que varen poder estar (l’espai
obliga) al meu costat el dia del lliurement del
Penó, i a la Junta per les atencions que m’han
tingut en tot moment.

Per finalitzar només dir-vos quin és el meu
sentiment d’esperança per el futur de la nostra
Associació: veure molts Manaies i Vestes en la
preparació de la celebració dels actes del 75è
Aniversari, per aconseguir un gran ressò que
pot ser un gran prestigi per a Girona i per els
Manaies.

Visca St. Pau i la nostra Confraria!

Narcís Arbossé Puig
Pendonista 2012

Entrega del Penó 2012



SETMANA SANTA 2012

mb ganes i il•lusió ens retrobem a les
portes de Sant Lluc per encetar una
nova Setmana Santa amb els
tradicionals assajos del Dilluns i el

Dimarts Sant del maniple de manaies.

El dimecres 4 d’abril el Castrum comença a
bullir d’activitat, s’acosten les 8 del vespre, i tot
és apunt per a la sortida del maniple. Des de la
seu de la confraria anirem a la plaça de
Catalunya a lliurar el Penó al confrare Narcís
Arbossé i Puig, qui ha estat nomenat Penoner
2012. En Narcís és una persona que sempre
s’ha involucrat en les activitats de la l’entitat, i
que va sortir un grapat d’anys a la banda de
música dels manaies, concretament a la
percussió.

Arribem a casa del penoner, hi ha molta gent
expectant, i en un emotiu acte, el confrare
Arbossé rep el penó de la mà del penoner
sortint, Lluís Jerez i Fontao. A la tornada el
maniple realitza, com és habitual, una desfilada
pels carrers del centre de la ciutat.

El Divendres Sant es duu a terme l’acte central
de la Setmana Santa gironina: la Processó del
Sant Enterrament.

Pel matí els confrares s’afanyen a engalanar els
passos i a fer els darrers preparatius per a la
processó. Aquest dia s’obren les portes de
l’església de Sant Lluc, moment en que es pot
visitar la seu del maniple de manaies i de les
vestes de la Confraria de Jesús Crucificat.

Amatents a les prediccions meteorològiques, tot
indica que tindrem una jornada sense
precipitacions, al contrari de l’any passat!

A les set de la tarda el maniple surt a recollir al
Penoner i a la tornada es realitza la  formació
del maniple davant de Sant Lluc per realitzar el
tradicional lliurament del casc a tots els manaies
que aquest any assoleixen els 25 punts.

Tres hores més tard, a les deu del vespre,
s’inicia la Processó del Sant Enterrament amb la
baixada del Maniple de Manaies de Girona per
les escales de la Catedral, que encapçalen la
processó.

La processó recorre bona part del Barri Vell de
la ciutat i enguany hi ha una novetat important:
a la plaça del Vi el maniple realitza l’evolució de
la “Roda”, que des de l’any 2003 no podia
veure’s a la ciutat a causa del fanal que hi havia

instal•lat davant de l’edifici del
consistori municipal i que ocupava
una part significativa de l’espai de
la plaça. 

S’ha de posar en relleu la creixent
participació de vestes que
experimenta any rere any la nostra
confraria en particular i la Processó
del Sant Enterrament en general,
que aquest dos mil dotze compta
amb unes 1.200 persones en total.

A les dotze de la nit arriba la
processó a la Catedral, aquest és un dels
moments més emblemàtics de l’acte, amb la
pujada de les escales de la Catedral per part
dels manaies i tot seguit pels representants de
les diferents confraries, enguany presidides pel
nou president de la Junta de Confraries de
Setmana Santa de Girona, el senyor Miquel
Izquierdo i Rodríguez, de la Confraria de la
Santa Faç.

L’acte final a les escales de la Catedral és oficiat
per l’Il•lustríssim i Reverendíssim Bisbe de
Girona, Monsenyor Francesc Pardo i Artigas.
Durant l’acte es realitza el retiment d'honors a la
Santa Creu, el cant del "Crec en un Déu" i
s’acaba amb la benedicció final.

Tocades la una de la matinada realitzem el
ressopó de germanor de la nostra confraria, un
bon moment per a retrobar-nos i recuperar-nos
de la fred!

A
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SOLDAT DE PLOM 2012

l Baluard, Centre d’Estudis Històrics i Fets
d’Armes de les Comarques Gironines, va
organitzar durant les Fires i Festes de Sant
Narcís de Girona, la XXXII Exposició de

Miniatures Històriques i el XVII Concurs
Internacional ‘Soldat de Plom’.

Aquest any 2012 vàrem presentar un treball
històric sobre les Heroïnes de Santa Bàrbara i
vàrem publicar la recerca sobre les activitats i
persones que formaven la ‘Croada Gironina’. La
figura commemorativa de l’any 2012 va ser
modelada per l’escultor madrileny Antonio
Zapatero: representa a dues Heroïnes de la
Companyia de Santa Bàrbara i un soldat ferit.
Tema inspirat en el quadre de les Heroïnes de
Santa Bàrbara, pintat per l’artista Ramon Martí
Alsina, i que presideix el Saló de Plens de la
Diputació de Girona.

Amb aquest treball donem per acabat l’Estudi
sobre la Guerra del Francès.

Aquest any el Concurs de Girona va tenir una
gran participació. Col•leccionistes de moltes
Comunitats Autonòmiques Espanyoles,

Francesos, Belgues, Italians, Alemanys,
Holandesos, Anglesos i Brasilers (el Club de
Miniaturistes de la ciutat brasilera de Porto Alegre
volia participar en un Concurs a Europa, i va
escollir el de Girona), tots aquests modelistes es
varen trobar a la nostra ciutat.

El Concurs de Miniatures Històriques el va
guanyar el modelista de A Corunya, Luís Esteban
Laguardia, i el guanyador del Concurs de
Miniatures de Fantasia va ser  Diego Esteban
Pérez, guanyar el Best of Show de Fantasia a
Girona representa  poder participar 
en qualitat de convidat en el Concurs de Chicago
amb totes les despeses pagades.

Per primera i única vegada, vàrem poder reunir
mes de 70 figures originals i unes 100 figures
pintades de l’artista malagueny Raül García
Latorre, elegit World Master per la Federació
Mundial de Modelisme. Peces que estaven
repartides per tot el mon, es varen poder veure a
Girona. 

Durant tots els dies de les Fires i Festes de
Girona, l’Exposició va ser visitada per milers
d’aficionats que aprofiten per visitar Girona i donar
una volta per Sant Lluc.

El Soldat de Plom es trobada anual per centenars
aficionats a les Miniatures i a la Història.

Com sempre agrair a la Junta de la Confraria de
Jesús Crucificat les facilitats i col•laboració que
sempre ens ofereix per poder portar a bon terme
aquesta activitat.

Pere Masferrer Castellà, 
El Baluard

E
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TEMPS DE FLORS A SANT LLUC

Fotografies: www.pedresdegirona.cat



l dissabte 31 de març de 2012 a les 16
hores, es va dur a terme el setè assaig
de Manaies petits. 

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

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.

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

E

SETÈ ASSAIG DE MANAIES PETITS

CATIFA DE FLORS PER CORPUS

ovament vàrem participar juntament
amb altres Confraries a fer una catifa de
flors en el nostre lloc habitual del

recorregut de la Processó de Corpus.

Aquest any, el projecte que va presentar la
nostre confrare Nuri Franquet, va ser totalment
innovador i d’una originalitat que feia que es
diferencies totalment de les altres catifes
presentades per la resta de Confraries.

De forma rectangular de set metros d’allargada
per dos metres d’ample, amb una superfície
total de catorze metres i adaptada perfectament
a l’espai que tenim establert dins el recorregut
de la Processó, representava unes figures
geomètriques a base de cercles posats en
forma vertical, emmarcats per triangles,
combinats segons el color i tipus de flor que
enquibien cada un d’ells.

La base era de terra vegetal que li donava el

color negre que combinava amb els clavells
grocs, blancs, roses, vermells i el sèpals del
clavells utilitzats que donaven el color verd. Al
peu de la catifa si podia llegir: Confraria de
Jesús Crucificat utilitzant clavell blanc i Manaies
amb clavell de color groc.

La sintonia i el bon ambient que es respira entre
tots els companys que col•laborem en la seva
confecció és allò més engrescador i, un any
més, quan arribi la diada de Corpus recordeu-
vos de venir, us hi  esperem.   

N

L’assaig d’aquest any es durà a terme el
proper dissabte 23 de març de 2013, de les
16.00 hores fins les 19.00 hores. 
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CAVALCADA DE REIS

ls Reis d'Orient han tornat a visitar de
nou la ciutat de Girona durant la nit més
màgica de l'any. Ses Majestats han

repartit 1,5 tones de caramels entre els menuts
i no tant menuts que els han esperat pels
carrers de la ciutat. Enguany, i com a novetat, la
cavalcada ha modificat lleugerament el seu
recorregut perquè han finalitzat les obres del
carrer Migdia i així, els tres Reis acompanyats
dels seus patges han pogut saludar a tots els
gironins que s'aplegaven al carrer de la Creu,
Sant Francesc o plaça Catalunya fins arribar a
la plaça del Vi on han fet els parlaments. Unes
330 persones voluntàries han participat en
aquesta cavalcada que ha estat una de les més
multitudinàries dels últims anys.

Milers d'infants i famílies han sortit aquest
dissabte als carrers de la ciutat de Girona per
contemplar en persona els tres Reis d'Orient.
Amb els ulls plens d'il·lusió, els més petits han
rebut a Ses Majestats tot cantant, a ple pulmó,
la tradicional cançó dels Tres Reis. Enguany, ha
estat una de les cavalcades més multitudinàries
que es recorden des de fa anys a la ciutat. El
president de l'entitat que organitza aquest acte,
la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de
Girona, Narcís Reixach, ha ressaltat que la
cavalcada ha estat "un èxit" gràcies a que es
tractava d'un dia festiu i, a més, la meteorologia
ha acompanyat a Ses Majestats.

"Ha estat perfecte, tot s'ha fet amb calma i, per
sort, ha servit perquè molta gent oblidés durant
unes hores la paraula 'crisi'" ha assenyalat
Reixach. Els reis màgics han estat acompanyats
per uns 330 participants entre castellers,
diables, gegants, patges, les pastisseres, el
Tarlà o l'Àguila de Girona. En concret, es tracta
de 20 participants menys que l'any passat.
Enguany, l'Ajuntament de Girona també ha
reduït el pressupost que destina a aquest acte
cultural i tradicional passant de 61.000 euros a
50.000.

Unes retallades que no han afectat als Reis
Mags d'Orient que han repartit 1, 5 tones de
caramels aptes per a celíacs. Ses Majestats ja

es trobaven a la ciutat des de les cinc de la
tarda, dins del campament situat als Jardins fora
Muralla. Allà, els nens han pogut entregar les
seves cartes als patges i carregar piles amb la
xocolata desfeta que els tres Reis havien
preparat. Des d'aquest punt i fins al passeig
General Mendoza, diversos patges carregats
amb regals s'han llançat en tirolina. Ses
Majestats s'han presentat enguany als gironins
enmig de focs d'artifici.

Com a novetat, la cavalcada ha variat el seu
itinerari i ha passat pel carrer Migdia que,
anteriorment, estava tancat per obres.
Posteriorment, els tres Reis d'Orient han passat
pel carrer de la Creu, Joan Maragall, plaça
Pompeu Fabra i ha enfilat pel pont de Pedra fins
a la plaça del Vi on els tres Reis han realitzat els
parlaments. La cavalcada s'ha realitzat sense
incidències i ha durat més de dues hores i mitja.

Diari de Girona

E
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VISITA A L’HOSPITAL JOSEP TRUETA

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

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

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

ALTRES ACTIVITATS DE SES MAJESTATS

FEM EL FANALET PER ANAR A ESPERAR
ELS REIS, CURS 2012-2013

l divendres 14 de desembre de 2012 va
tenir lloc l'entrega de premis del
concurs: "Fem el fanalet per anar a
esperar els reis", organitzat per

l'Ajuntament de Girona i Manaies de Girona,
amb el patrocini d'Hipercor:

PREMIS

CATEGORIA A (P3 i P4 d'Educació Infantil)

PREMI                   ESCOLA
1r Escola Font de l'Abella

2n Escola Pericot
2n Escola Les Alzines

3r Escola Maristes-Girona
3r Escola Carme Auguet
3r Escola Eiximenis

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

PREMI                   ESCOLA
1r Escola Joan Bruguera

2n Escola Sagrada Família
2n Escola Vila-roja

3r Escola Font de la Pólvora
3r Escola Montfalgars
3r Escola Bell-lloc del Pla

MENCIONS ESPECIALS PER A LES
ESCOLES

PREMI                   ESCOLA
1r Escola El Bosc de la Pabordia
2n Escola Migdia
2n Escola Font de la Pólvora

E
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SANT PAU 2013

n any més, ens varem reunir el passat
dia 10 de Febrer de 2013 per celebrar
la festivitat del nostre patró Sant Pau.

A les 11 hores ens vam trobar a les portes de
l’església del Convent de les Butinyanes, a la
plaça dels Lledoners de Girona per  celebrar-hi
una missa en honor a Sant Pau i una pregària
pels difunts de la Confraria.

Tot seguit es va fer una visita pel convent i per
la cripta del seu fundador. Cal destacar que el
temple en qüestió avui en dia és poc
concorregut i queda gairebé exclusivament al
servei de les residents en el convent. Però en
altres temps hi acudien molts fidels de la ciutat. 
Com és habitual, a l'hora de dinar ens vam
aplegar al restaurant "El Racó de Can Pep", on

vàrem gaudir d'un menú excel•lent cuinat per el
nostre confrare Joan Bta. Garcia.
Una vegada acabat el dinar, va tenir lloc el
sorteig de regals cedits per una sèrie de cases
comercials que van fer les delícies de tothom,
sobretot dels confrares que van gaudir de premi.

U
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SECCIÓ DE VESTES

om cada any des de la Secció de Vestes
posem a disposició de totes aquelles
persones que vulguin, vestes i atxes per

tal de participar als actes de la Setmana Santa.

Degut a la quantitat de gent que sol venir a
buscar material aconsellem als socis que
vulguin disposar-ne que vinguin al més aviat
possible, per tal que puguem deixar-vos vestes
i atxes sense cap problema.

Esperem la vostra participació, com ja és
habitual, i us agraïm un cop més la vostra
col•laboració!

Roser Massanas i Ordóñez
Vocalia de vestes

C

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 20 i dijous 21 de març de 18.30 a
20.30 hores.

Dissabte 23 de març, de 16.00 a 18.00
hores, coincidint amb l'assaig de mainada.

Dilluns 25 i dimarts 26 de març (dilluns i
dimarts sant), de 18.30 a 20.30 hores.

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

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

http://www.manaies.org

VISITA AL TALLER
D’ARTESANIA RAMON BOIX

Enguany, i per gentilesa de l'Esteve Sánchez
i Blanco i del nostre confrare Ramon Boix, el
taller "Metalls Ramon Boix" farà una jornada
de portes obertes, perquè els confrares que
ho desitgin puguin atansar-se al taller del
carrer de les Ballesteries entre les 11 del
matí i la una de la tarda del dissabte 23 de
març, per veure com es treballen els
característics cascs, escuts, cuirasses i
llances dels manaies. 

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



75 è  ANIVERSARI DE LA CONFRARIA

Benvolguts/des Confrares,

ens estem acostant al nostre 75è aniversari.
La setmana santa del 2015 farà 75 anys
d’aquell 1940, que un grup de companys

varen fer possible, recuperant la tradició de sortir al
carrer encapçalant la processó. Concretament eren
26, els primers d’aquesta nova època. 

La Confraria generalment ha celebrat els seus
aniversaris de números rodons tan dels manaies con
de les vestes, per tant ara tornarà a tocar, malgrat la
crisi actual.

Els anteriors aniversaris

Per desgràcia ja no queden fundadors, però
algú si que recordarà la celebració del X
aniversari, a l’any 1950. De tots els actes
d’aquest primer aniversari destaca la primera
concentració de manaies de les comarques
gironines (Banyoles, Amer i Maçanet de la
Selva). Se’ns va lliurar el signífer i l’ensenya
(l’estendard) per part de l’Ajuntament. Varem
rebre la donació anònima del Sant Crist de
l’escultor Sr. Rius, que actualment presideix la
nostra capella, a la Catedral. 

El 1955, es va celebrar el 15 anys, més
modestament, fent un esforç de millorament del
material del manípul i com acte destacable l’
assistència dels manaies de Llagostera, el
dimecres sant.

El XXè aniversari, 1959-60, estrenà el misteri
de Jesús davant Pilat d’en Domènech Fita, des
de feia temps demanat per la secció de Vestes.
I  per acabar la celebració, es  completà el
manípul a cent manaies.

Durant els anys 1965-66,  es mostraren a la sala
municipal d’exposicions, les fotografies del
concurs convocat pel XXVè aniversari. Com a
cloenda dels actes es donà el nom d’un carrer a
la confraria “Subida dels Manaies”, al carrer que
porta al Castrum de la catedral. 

En el XXXVè aniversari, 1975,  destacà la
concentració de manaies de la Diòcesi
(Estaferms de Besalú,Sant Hilari, Verges i
Banyoles).Com a commemoració d’aquest
aniversari el Sr. Joaquim Pla lliurà a la confraria
4 pifres de construcció moderna i de difícil
adquisició. La Societat Filatèlica Gironina va
aconseguir un mata-segells especial, concedit
per la Direcció General de Correus on figurava
un dibuix al•lusiu a la confraria. 

Arribats al 1980 per celebrar el XLè aniversari,
es va celebrar un dels actes més emotius
d’aquestes celebracions: Homenatge als
Manaies Fundadors.  Altres actes, estrena de
tres noves carrosses de la cavalcada de reis i
desplaçament del maniple a Besalú per
participar a la seva processó.

Actes més importants dels XLVè aniversari,
1985:

Homenatge a totes les persones que havien
format part en les diferents juntes fins aquell
any. 

El divendres sant el Molt Honorable President
de la Generalitat Sr Jordi Pujol va acceptar la
designació de Pendonista d’Honor, fent revista
al manípul que li rendia honors a la plaça del Vi,
des d’ on va presenciar la processó.

La Cavalcada de Reis es va retransmetre per
TV3.

El 50 aniversari, 1990:

Inauguració de l’Església de Sant Lluc com a
nou Castrum dels manaies, aconseguit amb la
cessió del Bisbat. Les obres van ser
subvencionades per entitats i pel gran ajut de la
campanya de les “toves” en que varen participar
a més dels confrares, molts gironins.

Primera concentració de maniples de
Catalunya, amb 1200 manaies que fou
retransmès en directe per TV3 (canal 2).
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Edició de butlletí especial.

Edició del llibre “Manaies de Girona 1751-1990”
amb la nostra història.  

Varen sortir 50 infants amb les vestes, i des
d’aquell any en  van sortint més.

Diversos actes culturals a Sant Lluc (corals,
concerts,...)

1994, Celebració del 50è aniversari de les
Vestes, amb una exposició a la Fontana d’Or
amb temes de  la setmana santa gironina tan de
la confraria com d’altres confraries gironines i
d’altres contrades. Editant, un butlletí especial
de la secció.

Va presidir la inauguració de l’exposició la Sra.
Marta Ferrusola,  esposa del M.H. President de
la Generalitat.

Estrena de nova  estructura en els dos misteris
de la confraria.

El divendres sant hi va haver una concentració
de confraries de les nostres comarques,  que
assistiren a la processó del Sant Enterrament.

Encara que no siguin aniversaris com actes
destacables podem esmentar:

L’any 1956 que varem treure per primera
vegada la Cavalcada de Reis a Girona.

L’any 1991 estrena de  la nova cavalcada, que
és la que actualment surt cada 5 de gener.

El 75è aniversari que s’acosta

La Junta de la Confraria ha fet una comissió,
que ja ha començat a  preparar aquesta
celebració, tot estudiant els possibles
esdeveniments i la viabilitat econòmica dels
actes que es poden dur a terme. Pretén una
duració d’un any 2014-2015.

Entre els esdeveniments dels que s’estan
parlant hi ha diversos actes: exposicions,
conferències, concurs fotogràfic, edició d’un
llibre, homenatges, cicle de cinema, concerts,
possible concentració de manaies, etc. També
s’ha de fer esment,  que la Cavalcada de Reis

del 2015, ha de ser especial ja que serà la 60à.
vegada que l’ organitzem.

Com que el que  vol la Confraria es que la
celebració sigui per a tots el/les confrares, i s’ho
facin seu,  a més de fer-ho partícip la ciutat de
Girona. Us fem una crida a que participeu en l’
organització. S’endega des d’aquest moment
un Voluntariat.

A tots els que esteu llegint aquestes línies us
animem que us feu Voluntaris, només cal que
ompliu el full que us ha arribat juntament amb
aquest butlletí, o bé ompliu-lo entrant a la nostra
web :  http://manaies.girona.com
Us esperem.

Lluís Jerez
Responsable de l’ organització del 75è aniversari

PETICIÓ DE FOTOGRAFIES PER
L’EXPOSICIÓ DEL 75é ANIVERSARI

Estem preparant una exposició pel 75è
aniversari, pel que us agrairem si ens feu
arribar fotos que tingueu de totes les
èpoques,  com es clar de setmana santa, però
també de pendonistes, sortides
extraordinàries, concentracions, aniversaris
de la confraria, etc. Ens les podeu fer arribar
mitjançant:

Correu electrònic a 

info@art-girona.com

O bé portar-les personalment a 

Pere Masferrer, a la botiga Art Girona de la
Pl. Del Ví, 8 baixos de Girona, qui les
escanejarà i us les tornarà.
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envolguts manaies confrares amics i
mainada tota,enguany es compleixen 25
anys que vaig ser anomenada la primera

dona pendonista de la Confraria de Jesús
Crucificat - Manaies de Girona escriure
aquestes paraules m’omple d’una emoció que
difícilment podríeu comprendre donat que
aquest fet va marcar la meva vida i encara que
fa uns anys que no participo a la processó per
motius de salut cada any la visc amb la mateixa
intensitat.

El nomenament en aquell temps va sobtar a
molta gent començant per a mi mateixa, de
moment vaig dir-los que no, que ho fos el meu
germà, desprès de la intervenció de varies
persones vaig acceptar, no és que no em fes
il•lusió, però que ho fos una dona era del tot
impensable, com he explicat moltes vegades
amb només  6 anyets ja anava a la processó, un
fet no gaire normal per una criatura si ens
remuntem 60 anys enrere, tenia una tia que hi
anava i de la seva mà vaig aprendre estimar les

tradicions, al carrer de la Força la senyora Amat
llogava vestes de la Confraria dels Dolors la
mare escollia la més petita, sols l’estimació que
tenia per l’agulla la sabia convertir en una vesta
de criatura, havia arribat a sortir amb més de
mig metre de vora, als quinze anys tenia la
il•lusió de participar amb la confraria dels
manaies i vaig tenir la vesta meva, però va durar
poc doncs la necessitat que tenien els meus
pares d’ajuda va fer que aquella vesta es
tanqués dins una capsa.

Aquesta Setmana Santa fa 25 anys que vaig ser
pendonista  i  aquella capsa es va tornar obrir
per participar a la processó, molts dels manaies
que em vareu acompanyar  esteu jubilats,
alguns ho vareu fer abans d’hora per donar pas
a manaies joves, d’altres no gaires encara
desfileu , d’altres ja no hi són, com el senyor
Casals, el senyor Gauchia, en Joan Roca, el
senyor Joan Tomàs pare de manaies, el senyor
Indaleci de la banda, l’Enric Herranz, l’Antoni
Valero, en Marià Palomares, l’Emili Hugas de
les vestes que ens va deixar sobtadament als
40 anys i molts més que us tinc ben presents,
molts dels que desfileu ara ni tan sols em
coneixeu però jo us segueixo  d’altres  us vaig
fer socis ho havíeu vingut amb mi d’infants.

Per els que vàreu viure aquells moments vull
que sapigueu  que passats 25 anys us recordo i
recordaré sempre, les imatges de felicitat les
guardo a les meves retines com si fos ara,
també va ser el darrer any de sortir de Casa
Carles  que era el nostre Castrum  el comiat va
ser emotiu per els que el varem viure, parlar de
manaies em podria portar escriure pàgines i
pàgines però acabaré amb un petit resum
d’aquets anys, el que em fa sentir mes orgullosa
és el que vaig voler transmetre als infants
començant anar a la processó a la mateixa edat
meva i més petits,  veure que aquells 50 nens
que vaig buscar no tan sols han continuat amb
més o menys nombre si no que s’ha transmès a
la resta de confraries vol dir que tenim les
llavors assegurades,  aquests nois i noies
manaies i vestes que sou el futur de la confraria
us faria un prec: estimeu els manaies i les

SETMANA SANTA 1988-2013, 25 ANYS

B
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tradicions de Girona com les he estimat i encara
estimo jo.

Dono gràcies a la junta d’aquell any presidida
per en Narcís Pérez i Moratones  per el meu
nomenament, als manaies i vestes que em
vàreu acompanyar , tinc un record molt especial
pels Optios manaies, vestes, consiliari, el
Senyor Joaquim Pla  Dalmau manaia fundador
autor de la música dels manaies i més, que ens
han deixat al llarg d’aquests 25 anys .

Felicito efusivament a la pendonista d’enguany
que torna a ser una dona, la tercera, la Mercè
Sagrera que m’acompanyava a mi quan vaig fer
lo dels nens, esposa d’en Robert Xifra que
durant anys va ser portador de l’estendard,
felicitats Mercè, i com no, aprofito per felicitar a
totes les persones que han tingut l’honor que la
Confraria els anomenés pendonistes els que em
varen precedir i els que ho han estat aquests 25
anys. Felicitats a tots.

Bona Setmana Santa i Bona Pasqua a tots.

Mª Carme Ribas i Mora 
Primera dona pendonista de la Confraria de Jesús Crucificat
Manaies de Girona,  1988
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UNA QUARESMA PER PENSAR...

nguany, tota l'Església catòlica celebra
l'any de la Fe. Un any per recorda la
conclusió del Concili Vaticà II, ara fa 50

anys. Un any per recorda la publicació del
Catecisme de l'Església Catòlica, més o menys
uns 25 anys. En resum, un any de la Fe, per
redescobrir la nostra Fe en Jesucrist.

Una Fe, que ha viscut, com tota la nostra
confraria, l'adaptació als nostres dies. Dies, ni
bons ni dolents, més aviat diferents.

I ens adonem compte que els 50 anys passats
per la nostra confraria i per l'Església a Girona
han estat una oportunitat de coneixença i diàleg,
amb els seus més i menys, com tota relació
humana coneguda i per conèixer. Alguns
confrares poden recordar amb afecte, aquelles
trobades de valentia i altres de serenitat per
expressar i compartir la seva creença, que en el
fons és la creença que tots, any rere any,
renovem el Divendres Sant, de solidar-nos en el
sofriment de Jesús amb tots els sofriments dels
moment i acompanyar-los en el silenci per fer-
los descobrir el gran somni de la Resurrecció.
Una resurrecció que és vida i esperança i no
pas ni tristesa ni mort.

Un any, no per viure de nostàlgies,sinó per
agrair tota la història passada, que amb els seus
més i menys, ens fa una confraria d’autenticitat,
però conscient dels seus reptes, com tota entitat
d'homes de pluralitat de formes, però amb un
mateix sentiment: ser manaia! (tant manaies
com vestes). Un agraïment, que ens mou a
creure possible en moltes altres efemèrides a
protagonitzar com a confraria. Un protagonisme
de la confraria que és ineludiblement un
protagonisme de tots els confrares a sentir i fer
sentir els valors que compartim en els
respectius maniples i secció de vestes, com son
la amistat, el diàleg i l'esperit de creure en tot els
possibles, sempre que un vulgui, des de la seva
llibertat i el respecte.

Valors d’autenticitat que amb el gest sorprenent
del papa Benet XVI de renuncia a la catedra de
St. Pere. Ens fa pensar i sobretot ens pot ajudar

a adonar-nos que, també, nosaltres com a
creients som cridats a viure fermament les
nostres conviccions i a renunciar a presons
banals que no ens permeten viure la llibertat i el
respecte que tot mereix i vol expressar.

Una manera de fer que expressa en el fons,
sense adonar-nos compte, el Jesús de la Fe. Un
Jesús de la Fe que és un Jesús de Vida amb els
nostres noms i cognoms. Un Jesús expressat
en la diversitat d'una Comunitat d'Apòstols que
amb els seus encerts i errors el compartien i
l'expressaven en una artesania indiscutible de
tendresa, que tot ho creu i ho espera dels altres.
Com nosaltres,en el fons, també ho fem. Estem
davant un Misteri, que ens desconcerta. Però
també és un Misteri que ens engresca a cercar
la bellesa de la seva expressió en tot i el per a
tots.

Per això, gràcies a tots els confrares que heu fet
possibles aquests anys de post concili en la
nostra confraria i en la nostra Església, perquè
adaptant-nos al pas temps... Hem refermat el
nostre compromís de companyia a somnis i
il•lusions en el silenci del nostre pas de manaia.
Gràcies, als meus germans consiliaris que
m’han precedit i que ens han acompanyat... i
que ens acompanyen des del Cel, igual que els
nostres germans confrares i familiars absents.
Que enyorem en aquestes dates tant
remarcables per ells i per nosaltres.

Fem d’aquests dies i de tot l’any, una expressió
indiscutible i exquisida de respecte i de llibertat,
que expressi l’amistat i l’oportunitat que sabem
redescobrir en les circumstancies. Per fer de
totes aquests, igual que Jesús, trobades
inoblidables de tendresa i esperança que ens
recorda que som persones a la trobada d’altres
persones.

Bona Pasqua!

Mn. Sebastià Aupí i Escarrà
Conciliari
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mitjans del passat mes de gener, la
Confraria va perdre un altre manaia
il•lustre: en Lluís Esteve i Jornet. Des
d’aquest butlletí intentem fer-ne una breu

referència com a persona i com a confrare.        

L’any 1950 en Lluís es
va donar d’alta de la
Confraria, desfilant
com a manaia aquella
Setmana Santa i les
dels anys 1951 i 1952.
L’any 1953 va entrar
com a titular en
l’Optiada de l’Optio
Pere Gibert Andres.
Va continuar sortint
tots aquells anys, fins
l’any 1961, en què va
fer l’última desfilada
amb el Maniple.  

Com a membre directiu, l’any 1953 va ser
nomenat vocal de vestuari de la junta
fundadora, presidida per Joaquim Pla i Dalmau.
L’any 1965, amb el nomenament de Narcís

Omedes Colomer com a nou president de la
Confraria, va mantenir el mateix càrrec directiu.
Amb la nova estructuració directiva feta l’any
1973, el president Narcís Omedes l’assignà
secretari de la nova junta. Continuà amb aquest
càrrec fins l’any 1978. 

Les bones qualitats personals de Lluís Esteve
foren ideals per afrontar situacions delicades
que la Confraria hagué d’assumir els anys
seixanta. Amb una certa diplomàcia, tacte i
moderació, saber representar i ser un bon
interlocutor de la junta amb la relació amb
l’estament oficial, religiós i civil, del moment. 

Així, doncs, desitgem que aquesta senzilla
referència serveixi per donar a conèixer o
recordar en Lluís Esteve, com a manaia i
directiu que, amb la seva presència i implicació,
ens va demostrar l’estimació que tenia per la
nostra Confraria.

La Junta

EN RECORD DE LLUÍS ESTEVE I JORNET

A

Any 1956. La decuria d’en Lluis Esteve a la processó extraordinària del Dissabte Sant, que es va celebrar  aquell any
per no poder sortir les processons del Dimecres i del Divendres Sant per causa de la pluja. Hi participà el Maniple al
complet, essent l’única desfilada dels manaies en aquella Setmana Santa..



Per Francesc Masdevall i Reitg

’article d’enguany deixa de banda la temàtica acostumada sobre l’equipament i les
formacions dels Manaies i vol fer una incursió envers un fet desconegut per la gran majoria
de nosaltres i, d’aquesta manera, rellevar-lo de l’oblit.         

Si obrim el programa extraordinari de l’any 1950, editat per la Confraria amb motiu del Xè Aniversari
del Maniple, hi podem llegir:

“En el mes de maig de 1946, el dia 19, ocorregué la trista desgràcia del tren d’excursionistes del
GEiEG en el qual anaven bon nombre de “manaies”. Es lliurà miraculosament de la mort el confrare
Pere Gibert, i els “manaies” volgueren demostrar llur agraïment a la Verge dels Àngels per la seva
intercessió salvant al volgut company d’una mort certa. S’organitzà un Aplec als Angels i s’oferí a la
Verge un Ex-Voto que pintà l’Orihuel. Des d’aquella data els “manaies” acudeixen cada any, a
primers d’octubre, a oferir a la Verge gironina llur agraïment que mai no es marcirà. Resulta
emocionant veure rendits als peus de la Mare els que representen simbòlicament els legionaris que
presenciaren el Sacrifici del Fill. I l’exemple no pot ésser més alliçonador.“

Aquest singular succés era interessant, després de 67 anys, donar-lo a conèixer i ara aquest article
ofereix aquesta possibilitat. La descripció fa reviure, a més, la figura d’un manaia rellevant: en Pere
Gibert Andrés i posa a la llum l’ofrena de l’exvot que feren els Manaies, l’any 1946, a la Verge dels
Àngels, que encara resta impassible, i oblidada, a l’ermita del Santuari.        

El relat dels fets

El dia 19 de maig l’entitat gironina GEiEG, que de sempre ha tingut molts socis també manaies,
celebrava el seu XIII Aplec a Sant Pelegrí de Cogolls. Pel desplaçament havia encarregat un tren
especial de la línia Girona-Olot amb 360 excursionistes a bord que sortiria de bon matí direcció a
Les Planes.   

La sortida de l’estació de Girona es va retardar ja que hi havia uns quants excursionistes que feien
tard i un directiu del GEiEG va demanar al conductor del tren que els esperessin. Després d’uns 15
minuts de demora, el tren va arrancar i al arribar al punt conegut pel Pas del Gegant, situat entre
les estacions de Salt i Bescanó, on la via presenta una corba molt pronunciada sobre una gorja del
riu Ter, el fogoner i el maquinista varen veure que les vies estaven tallades. El fogoner va pitar frens
com un desesperat abans de saltar pel cantó de la carretera, mentre el mosso de tren frenava
automàticament i el maquinista es tirava de cap al riu, uns segons abans que la locomotora
s’estimbes darrere d’ell. La frenada va ser seguida de forts sotracs perquè les rodes rutllaven sobre
les travesses abans d’aturar-se. 

La locomotora i el primer vagó varen descarrilar i anaren a parar al riu, quedant submergits a les
aigües del Ter els tretze passatgers que portava. El segon  vagó va restar penjat completament
vertical i les altres unitats del comboi sortiren també de les vies, quedant en posició perillosa sobre
el riu. Per sort la caldera de la màquina, que hauria pogut explotar amb el contacte de l’aigua freda,
no ho va fer i la rabiosa frenada, feta en el moment precís, va evitar que tot el tren s’anés a l’aigua
arrossegat pel pes de la locomotora. 

L’EXVOT DELS MANAIES DE GIRONA A LA VERGE DELS ANGELS

L

22



Com hem vist, el maquinista i el fogoner tingueren temps de saltar de la màquina abans de
precipitar-se; però no així els ocupants del primer vagó que quedaren atrapats al fons de l’aigua.
Afortunadament els tretze passatgers del primer vagó pogueren ser rescatats ràpidament però amb
grans esforços, a excepció de Pere Gibert, excursionista i manaia, que va quedar pres en el vagó
per haver quedat commocionat en l’estimbada. Al trobar-lo a faltar s’intensificaren els treballs de
rescat i un seu company exmanaia; en Vicens Martí, va ser qui el va veure i estirar per treure’l d’allí.
L’accidentat va ser traslladat a l’hospital de Girona on es va aconseguir que reaccionés
favorablement. Una trentena de viatgers reberen cura a l’hospital amb lesions de poca importància
i uns seixanta foren atesos pels veïns de Bescanó i una ambulància de la Creu Roja que prestà
servei al lloc de l’accident.  

Aquells 15 minuts de retard de la sortida del
tren foren providencials per evitar una
catàstrofe que podia haver estat molt pitjor
ja que s’arribà al punt crític de l’accident
quan començava a clarejar, amb la visió
suficient per veure que la via estava tallada. 

Els treballs de rescat dels vagons van tenir
la línia fèrria tallada uns quants dies però,
segons el relat d’uns dels viatgers, per
treure la locomotora del riu es tardaren
prop de tres mesos, i les anguiles feren niu
a la caldera.
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El segon vagó penjant verticalment i les altres unitats descarrilades, amb un grup de viatgers i observadors. A terra
algunes motxilles amb el típic escut del GEiEG.       

L’estimbada de vagons i les vies desplaçades pel
descarrilament        



La companyia va exigir responsabilitats als guardavies, però es va demostrar que el guardavies
d’aquell tram havia complert amb la seva feina. L’accident va ser considerat un atemptat i fou
atribuït als maquis, però mai va ser aclarit, malgrat que es van practicar un parell de detencions
“preventives”. Els causants de l’accident - es va deduir que havien de ser més d’un – van greixar
prèviament els tirafons que collen la via, van esperar amagats que hagués passat el guardavies i
van afluixar-los just abans que passés el tren. Però d’altres fonts insinuen que el desplaçament dels
carrils podia haver estat causat per les pluges dels dies precedents.

Dies després, els d’excursionistes
del GEiEG, els ferroviaris i  els
Manaies,  acompanyats del bisbe
Dr. Josep Cartanyà, varen pujar en
processó al Santuari de la Mare de
Deu dels Àngels, en homenatge i
agraïment a la Verge per la seva
intercessió. A la plaça del Santuari
es va celebrar, amb molta devoció,
una Missa d’Acció de Gràcies. 
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La processó camí dels Àngels, amb el bisbe Cartanyà. Al número 5 i 6 a la mà esquerra del bisbe i dreta de la foto,
hi veiem, dins la filera, el president de la Confraria Joaquim Pla i Dalmau (amb americana grisa sense corbada)  i el
manaia Pere Gibert i Andres ( amb pantalons curts i motxilla

La processó presidida per la imatge de la
Verge. Els participants es proveïren de
ciris que varen muntar sobre gruixudes
canyes a manera de torxa.  



L’Aplec dels Manaies

La Confraria volgué particularitzar, amb algun record excepcional, el seu agraïment a la Verge. Un escrit de
primers d’octubre d’aquell any, anunciava:   

“Des de que el nostre confrare Pere Gibert salvà miraculosament la seva vida gràcies a la intercessió de
Nostra Senyora dels Àngels, fou un desig vehement d’aquesta Confraria patentitzar, amb algun record
definitiu, el seu agraïment a la Sma. Verge. Res millor, tenint en compte les nostres tradicions i el caràcter,
també tradicional, de la nostra Institució, que l’ofrena d’un Exvot. 

S’ha encarregat la pintura al Sr. Orihuel, però s’ha esperat fer el lliurament a que passessin els rigors estivals.
Ha arribat doncs el moment d’anar als Àngels. La data assignada és la del proper diumenge 6 d’Octubre.”

El programa de la diada incloïa l’excursió col•lectiva de pujada als Àngels, a peu i amb autocar; una Missa
cantada i l’acte d’ofrena de l’Exvot a la Verge en acció de Gràcies; una audició de sardanes de matí i tarda
a càrrec de l’orquestra Florida; dinar campestre i, finalment, cant de comiat a l’ermita. La vetllada es va
amenitzar amb el sorteig d’un xai, víctima propiciatòria que costejaria les despeses de l’aplec. 

Amb aquest esdeveniment, la Confraria iniciava els seus Aplecs anuals al santuari dels Àngels que se
celebraven, a primers d’octubre, amb la participació de familiars i amics. Aquesta primera excursió col•lectiva,
del 1946, va ser un èxit, així com la del següent any 1947. 

Per l’Aplec de l’any 1948, la Confraria es va adherir a l’acte que celebraven els amics del GEiEG i, d’aquesta
manera, enfortien, encara més, els seus lligams d’amistat. Una circular de primers d’octubre, anunciava:  

“Aquest any anirem als Àngels, si Déu Vol, el dia 10 del corrent mes, junt amb els companys del GEiEG,
portadors de dues llumeneres votives que ofereixen a la Verge en remembrança d’aquella miraculosa
intercessió. Hem fet coincidir les dates per a unir-nos en aquesta diada amb els que foren companys en la
desgràcia i per a unir amb ells les nostres lloances a la Verge.”  

L’any 1950 la Confraria arribà a una entesa amb la Germandat dels Ferroviaris i des d’aleshores feren
coincidir al mateix dia l’aplec d’uns i altres, amb qual cosa pogué aconseguir-se un major relleu de la festa. 

L’Exvot i el pintor Joan Orihuel 

L’Exvot que la Confraria va oferir a la Verge dels Àngels es va encarregar a l’artista Joan
Orihuel. És una pintura sobre fusta, d’un metre d’alçada, en forma de fornícula, posada
dins una vitrina. Amb una certa ingenuïtat, explica els fets en cinc espais diferents: el
superior, sota la volta de la fornícula, la Verge presideix els esdeveniments que
succeeixen en les vinyetes inferiors. En la primera vinyeta es veuen els passatgers a
l’estació de Girona, a punt de pujar al tren. En la segona, el tren descarrila en el Salt del
Gegant i el fogoner salta de la locomotora pel costat de la carretera. La tercera vinyeta
mostra el tren ja descarrilat, amb el cap del comboi estimbat i submergit al riu. I en la
quarta veiem una escena popular del romiatge al Santuari, amb l’ermita al fons.
Sobreposat a aquesta escena hi figura pintat un pergamí, en català, que porta la
inscripció: “Ex-vot que la Confraria de Jesús Crucificat organitzadora del Manípul de
Manaies de Girona ofereix a la Sma. Verge dels Àngels com a prova d’etern
reconeixement per la salvació miraculosa del confrare Pere Gibert Andrés ocorregut...”
i el que segueix és il•legible per la degradació de la pintura. En la vinyeta de la Verge hi
figura un cinta que porta la inscripció de la data, amb una errada al canviar la G de maig
per una O.
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És una pintura, probablement a l’oli, que presenta una coloració agrisada que el temps ha
desmillorat, malgrat la protecció de la vitrina. Havia estat amb els altres exvots, en el camerino de
la Verge. A partir de la remodelació d’aquest espai, el nostre exvot es traslladà a la nova sala
d’ofrenes situada al mateix absis, juntament amb uns exvots notables de la Guerra del Francès.     

I ara és adient donar una breu pinzellada sobre l’autor de l’exvot. El pintor Joan Orihuel, nascut a
Barcelona el 1907, en la seva estada professional a Girona, va ser un bon amic de la Confraria. Els
primers estudis vocacionals foren a la seva ciutat natal, fent, més tard, gires de perfeccionament
per tot Europa. A Espanya va estar com a copista del Museu del Prado i del Escorial, i va ser pintor
de cambra del Govern Espanyol. Els anys quaranta passà a residir a Girona per ser professor de
l’escola de Belles Arts i catedràtic de l’Institut, i decorador de la Cambra d’Indústria i Comerç. Va
crear l’Escola Pictòrica Gironina. En la seva acadèmia tingué com a alumne al nostre recordat
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La Mare de Deu del Àngels corona l’exvot i advoca les
seqüències dels succés.  

Els excursionistes a punt de pujar al tren.  

El fogoner salta del tren abans de descarrilar                 El vagons descarrilats i estimbats                    

Una escena popular de l’Aplec                        

Descripció de l’oferiment de l’exvot



27

president fundador Joaquim Pla i Dalmau, esdevenint un dibuixant excel•lent. D’aquesta amistat
vingué la vinculació del pintor amb la Confraria. L’any 1944, Orihuel va policromar les imatges del
nostre pas de la Caiguda de Jesús que foren adquirides a la casa Sacrest d’Olot. Col•laborà amb
cartells i publicacions de la nostra Setmana Santa com en el programa de l’any 1947, amb una
àmplia il·lustració dels elements de la Processó del Sant Enterrament. Algunes d’aquestes obres,
originals o reproduïdes, estan en el nostre Castrum. Després d’una llarga etapa gironina, Joan
Orihuel se n’anà a l’Argentina on també creà escola, i on va deixar obres de gran qualitat.       

El manaia Pere Gibert

La persona sobre la qual gira aquest article, en Pere Gibert, va ser una primícia en el restabliment
dels manaies a la processó gironina del Divendres Sant. El punt de referència més remot el tenim
en el programa extraordinari de l’any 1950, on la petita crònica de l’any 1939 descriu: “Tot just
acabada la guerra de Lliberació, un grup de joves gironins (en Tarrés, en Gibert, en Castells, en
Llinàs, en Perpinyà), que servien en una oficina militar de la Plaça, tingueren el bon acudit de
dignificar l’antiga tropa de “manaies”. Aconseguiren engrescar una trentena de soldats d’aquell
destacament, rebent l’ordre de buscar els equips necessaris que no es trobaren per falta de temps.
La Setmana Santa d’aquell any encara no tindria manaies. 

L’any següent, 1940, alguns prohoms de la processó feren
la gestió a temps, aconseguint llogar, a Barcelona, vint-i-
sis vestits de soldat romà, de cartró pintat. Aquell grup
d’amics es mobilitzà novament fent una lleva de voluntaris
pel nou Maniple. S’elegiren els càrrecs i el nostre
protagonista, Pere Gibert, va cobrir una plaça de Potentior
dels cinc que obrien la formació aquell any. Aquella
incipient formació donà fruits i dels elements recentment
incorporats, junt amb Pere Gibert, en sortiria una junta
fundadora que va presidir Joaquim Pla i Dalmau, sòlida i
capaç per crear i consolidar un Maniple de Manaies en
regla i amb un esperit nou.  

El confrare Pere Gibert, des del primer moment,  va
exercir de Secretari de la junta fins l’any 1949, en que fou
rellevat per l’inoblidable Esteve Colom Malé. En aquell
moment continuà dins la junta com a vocal. En la formació
del Maniple va seguir de potentior fins l’any 1945. L’any
1946, amb la creació d’una IIa Optiada, va ascendir a
Optio d’aquesta secció. La seva última sortida va ser en la
processó del Divendres Sant de l’any 1955.

I reculant al començament de l’article, a l’any 1946, amb
el tren descarrilat, és just afegir quelcom més del company
excursionista Vicens Martí que, com hem explicat abans,
fou qui, a l’últim moment, va rescatar en Pere Gibert del
fons del vagó submergit, segons referències donades pel
seu nebot Salvador Martí, també exmanaia, excursionista
i expresident del GEiEG. Respecte al Maniple, en Vicens,
segons la taula de puntuació de l’època, havia desfilat els
anys 1941, 42 i 43. 

Any 1947. L’Optio de la II Optiada Pere Gibert  



La davallada de l’Aplec als Àngels

La participació de la Confraria a la festa de l’Aplec començà a declinar. En aquest sentit, l’any 1951,
la ressenya anual de la Confraria apuntava: “A la tardor tornàrem al Santuari dels Àngels. Molta
gent, pocs manaies i la cobla del senyor Francisco vinga tocar sardanes.” 

A l’Aplec de l’any 1952 el nombre de participants de la Confraria foren pocs. En aquest sentit, la
circular de Setmana Santa de 1953 proclamava: “Insistim en la conveniència de que els confrares
procurin assistir a aquest acte organitzat exclusivament per a ells i als quals no hi assisteixen el que
seria de desitjar.“ I la de l’any 1954: “s’hi troba a faltar la presència de molts confrares.”

I si fem un salt fins l’any 1958: “hem de remarcar la poquíssima assistència de confrares a l’Aplec
del Àngels... s’imposa una millor disposició”. I la de l’any 1960: “Hem de dir que l’Aplec dels Àngels
es veié poc concorregut, per part nostra, com els darrers anys. És una veritable llàstima que sigui
així.” I la de l’any 1961: “L’aplec dels Àngels transcorregué amb la grisor de tots els anys...” I la de
l’any 1962: “L’Aplec dels Àngels transcorregué amb la grisor de sempre...”. 

I així va prosseguir, esllanguint-se la festa i no apareixent cap més referència de l’Aplec als arxius
de la Confraria. És de suposar que tal defalliment també s’anà produint a les altres dues entitats
companyes. Ara tot és record i història, però, per sort, encara es conserva, sota la pàtina del temps,
el memorable Exvot commemoratiu d’aquella desgràcia, que no ho fou, dins una respectable vitrina
en la sala d’ofrenes de la Mare de Déu dels Àngels. Cal tenir-lo present. 

*   *   *

Agraeixo l’eficaç col•laboració del president del GEiEG, Sr. Francesc Cayuela, que ha posat ha
disposició d’aquest article un abundós material fotogràfic del succés i del qual en reproduïm una
petita mostra. També al nostre president Narcís Reixach per facilitar-me aquesta col•laboració i,
com sempre, a l’amic Jordi Tomàs, maquetista d’aquest butlletí, pel seu interès i encert.

Setmana Santa 2013

Fonts documentals

Diari La Vanguardia
Diari ABC
Revista Ferrocarrils d’Olot
Revista de Bescanó
Revista el Carrilet
Revista Amics d’Olot
Revista l’Amic
Arxiu fotogràfic del GEiEG
Arxiu fotogràfic de la Confraria de Jesús Crucificat
Fotos de l’exvot de Francesc Masdevall i Reitg
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15 de maig de 1947. L’optio Pere Gibert, mostrant la bandera
del Maniple en una sortida fotogràfica fora muralles, el dia
de l’Ascensió.    
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DIMECRES 20 DE MARÇ

- De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIJOUS 21 DE MARÇ

- De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DISSABTE 23 DE MARÇ

- De 16.00 a 18.00 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIUMENGE DE RAMS, 24 DE MARÇ

- Al matí, jornada de portes obertes del Castrum. 

DILLUNS I DIMARTS SANT, 25 i 26 DE MARÇ

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

DIMECRES SANT, 27 DE MARÇ

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

DIVENDRES SANT, 29 DE MARÇ

- Al matí, ornamentació i pujada dels nostres passos. 

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

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

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE VESTES
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PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE MANAIES
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DIJOUS 21 MARÇ:

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

DISSABTE 23 DE MARÇ:

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

DIUMENGE DE RAMS, 24 DE MARÇ:

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

DILLUNS 25 DE MARÇ I  DIMARTS 26 DE MARÇ:

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

Assaig general del Maniple:

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

DIMECRES SANT, 27 DE MARÇ:

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

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

DIVENDRES SANT, 29 DE MARÇ:

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

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



NOTES DE REGLAMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POTENTIORS
Masdevall Reitg, Francesc (Dec)

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

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

BANDA
Falcó Huguet, Carles (Optio)

TIMBALS
Fernàndez Rodriguez, Carles Herranz Pradas, Jordi Masdevall Pi, Josep Pradas Ruiz, Daniel

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

BOMBOS
Varés de Batlle, Max (Dec) Herranz Pradas, Eudald Pradas Jubert, Eduad Torres i Mendoza, Gustavo

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

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

COMANDAMENT
Mas Cots, Narcís (Centurio)

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

I OPTIADA
Jou Comas, Gaspar (Optio)

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

Sant Canal, Lluís
Murias Closas, Aser

Reverendo Mascort, Albert
Buiza Canals, Jordi

Múrias Dalmau, Santiago
Planas de Farners, Josep M.

Alibés Cabrillana, Daniel
Mascort Yglesias, Carles

Muñoz Pérez, Joan J.
(Signe)

Borrell Boada, Carles (Dec)
Gauchia Juncà, Jordi

Odubert Martorell, Pau
Múrias Closas, Joel

Serra Farró, Josep M.
Borrell Ripoll, Marc 

Bonnin Vilaplana, Marc
Trull Poch, Eudald

Lapiedra Fortuny, Àngel
Cots Serrano, Santi
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II OPTIADA
Reixach Blanch, Narcís (Optio)

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

Gutierrez Alsina, Miquel
Font Pujades, David

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

Pons Pratsevall, Pere
Molina Ginés, Xavier

Buisan Montenegro, Jordi
García López, Joan Baptista

Casan Luis, F. Xavier
(Signe)

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

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

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

BANDERA
Juandó Marcó, Pere (Optio Banderer)

Puaté Costa, Joan Lluís (Optio Comandament)

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

III OPTIADA
Masferrer i Castellá, Josep M (Optio)

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

Jordan Vila, Candi
Candel Serra, Jesús

Batlle Díaz, Ivan
Ayats Vidal, Enric

Cassany i Alemay, Marc 
Milla Guitart, Manel

Morera Noguer, Roger 
Boadas Vaello, Carles

Prior Tió, Ramon
(Signe)

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

Yoldi Altamirano, Claudi
Sáez Jubero, Àlex

Colom Arnau, Xavier 
Grau i Moré, Bernat

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

Cassany Alemany, Joaquim

ESCORTA EQUITES
Pérez Abuyé, Diego (Optio)

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



Num. Cognoms i nom 1940-10 Any 2011 Any 2012 Extra Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

55
49
45
45
43
46
48
37
36
35
35
33
35
34
33
33
32
33
34
29
28
28
27
28
27
28
25
26
26
26
25
28
25
30
24
25
21

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

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
0
0
1
1

15
11
14
13
15
12
6

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

12
10
10
9

10
6
9
4

10
7
11

72
62
61
60
60
60
56
54
53
50
50
50
49
49
49
48
48
47
46
42
42
42
41
41
41
39
39
38
38
37
37
36
36
35
35
34
34
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Num. Cognoms i nom 1940-10 Any 2011 Any 2012 Extra Total

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

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

21
22
21
21
22
21
26
20
19
20
20
21
19
18
19
17
17
18
19
17
18
20
19
18
17
15
17
14
16
16
14
14
13
14
15
15
14
12

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

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

10
9

10
10
9

10
4

10
11
9
8
7
9

10
8

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

10
8
7
8
7
8
6
5
3
4
6

33
33
33
33
33
33
32
32
32
31
30
30
30
29
29
29
29
28
28
28
28
28
26
26
26
26
26
26
26
25
24
23
23
22
22
20
20
20
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Num. Cognoms i nom 1940-10 Any 2011 Any 2012 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

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

14
11
9

10
13
13
9
9
8
7
7
6
6
5
7
6
5
4
6
5
4
4
4
4
7
7
6
4
4
4
4
5
4
4
3
3
3
3
1

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

1
1
1
1
0
1
1
0
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

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

19
18
18
18
17
16
16
15
14
13
13
13
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
4
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OPTÍADA
Num. Cognoms i nom Any baixa Any 2012 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

Molina i Arnau, Joan
Batallé i Tremoleda, Jordi
Muntada i Artiles, Joan
Muntada i Artiles, Ramon
Arbossé i Riu, Jordi
Vila i Casellas, Oriol
Duran i Casas, Josep Lluís
Fina i Serrano, Josep Maria
Callís i Pascual, Carles
Castelló i Bravo, Julià
Creuhet i Baraza, Eduard
Martínez i Llapart, Eduard
Anda i Bataller, David
Murias i Closas, Adrià
González i Frigola, Eloi
Llorens i Viñolas, Aniol
Morales i Fraguell, Jacint
Codinach i Jara, Aitor
Borrell i Ripoll, Sergi
Feliu i Alsina, narcís
Férnandez i Usón, Xavier
Esturi Dalla-Chiesa, Xavier
De Quintana i Tuebols, Eduard
Fonalleras Font, Jordi
Blanco Critg, Aleix
Molina i Benito, Joan
Pujol Per, Iván
Pujadas Casas, Nin
Fonalleras Nadal, Joan
Mascort Aguado, Miquel
Marquez Muñoz, Marc Antoni
Lèrida Serafín, Jordi
Lèrida Serafín, Marc
Ripoll Lluch, Joan

2012
2012
2013
2013
2012

2013

2012

2012

2012
2013
2013

25
23
22
18
20
3
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

12
8
7
11
7
3
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37
31
29
29
27
8
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Any 2011
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ÉQUITES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-10 Any 2011 Any 2012 Extra Total

1
2
3

Presas Carolà, Xavier
Coll Puig, Joan
Moreno Gómez, Jesús

0
0
0

1
1
1

1
1
0

0
0
0

2
2
1

BANDA PIFRES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-10 Any 2011 Any 2012 Extra Total

1
2
3
4

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

27
2
0
0

1
1
1
1

1
0
1
1

9
3
0
0

38
6
2
2

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2013

BANDA PERCUSSIÓ
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-10 Any 2011 Any 2012 Extra Total

1
2
3
4

Falcó i Dispès, Joan
Genover i Estévez, Joaquim
Cadena i Serramitja, Benet
Castillo i Niell, Adrià

2013 17
1
0
0

0
1
1
1

0
1
1
0

4
1
0
0

21
4
2
1

www.manaies.org
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Num. Cognoms i nom 1940-10 Any 2011 Any 2012 Extra Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Girón Cardona, Ferran
Franquet Riera, Josep
Jerez Fontao, Lluís
Masferrer Castellà, Pere
Esteba Cama, Josep M.
Mont Jordà, Josep M.
Vidal Banchs, Jordi
Xifra Anglada, Robert
Casas Buxeda, Josep M.
Ventura Pujolràs, Narcís
Amich Costa, Joaquim
Pèlach Busom, Francesc
Pérez Moratones, Narcís
Alegret Tauler, Joaquim
Alguacil Marts, Josep
Sagrera i Corbera, Mercè
Ribera Borrell, Xavier
García i López, Rafel
Franquet i Font, Núria
Pi i Vendrell, Àngel
Massanas i Ordóñez, Roser
López Salazar, Ambrosio
Casas i Turró, Olga
Jubany i López, Josep M.
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
Ensesa i Juandó, Àlex
Terrón i Gil, Melisa
Sureda i Jubany, Montserrat
Alegret i Rodeja, Anna
Castillo i Niell, Ànnia
Otal i Dalmau, Meritxell
Casas i Turró, Natàlia
Casas i Turró, Esther
Cabarrocas i Cuntallé, Alba
Ibeas i Dalmau , Quim
Juriol i Pons, Marta
Magro i Zorrila, Maria Isabel

39
39
40
31
27
27
27
27
25
23
25
25
22
21
24
23
19
21
20
19
14
14
12
8

10
9
8
8
7
7
7
7
6
4
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2

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

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

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

50
45
43
37
36
36
32
31
28
27
27
27
26
25
25
25
24
23
23
19
18
14
13
11
10
9
9
9
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Num. Cognoms i nom 1940-10 Any 2012Any 2011 Extra Total
Massanas i Ordóñez, Marina
Molero i Vidal, Joan
Ribas i Martínez, David
Redondo i Candela, Sandra
Jou i Fuyà, Ariadna
Llapart Ramos, Fina
Jerez i Serra, Meritxell
Lapiedra i Fortuny, Jordi
Carbó i Descamps, Olga
Mascort i Aguado, Maria
Cornellà Figueres, Anna
Sarret Marin, Josep Maria
Parra Enfedaque, Fina
Rodríguez i Corcoll, Neus
Ribes i Martínez, Jorgina
García i Conill, Anna
Regas i Moratones, Xavier
Monerris i Lucas, Georgina

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

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

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

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

TAULA DE PUNTUACIÓ
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0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

45





PENDONISTA 2013
Aquest any, s’ha anomenat pendonista de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona
la Sra. Mercè Sagrera Corbera.

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

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

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

COMUNICATS

DIMECRES SANT

Arrengladors:

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

DIVENDRES SANT

Portant del guió:

Josep Ma. Mont i Jordà

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

Arrengladors generals:
Joaquim Amich i Costa
Quim Ibeas i Dalmau

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

Arrengladora del pas de La Caiguda:
Roser Massanas i Ordóñez

Arrenglador  de la mainada:
Josep M. Esteba i Cama

ORGANITZACIÓ VESTES SETMANA SANTA 2013
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Recordem a totes les vestes que recullin la seva atxa en les hores que s’han establert.

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

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

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

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

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

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

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

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

Banda de música:
Dimecres Sant: Arnau Serrano Casagran
Divendres Sant: Arnau Girgas Ramos

1era. Optiada:
Dimecres Sant: Andreu Ensesa Ribera
Divendres Sant: Pol Serra Mas

2ona. Optiada:
Dimecres Sant: Andreu Escatllar Cabarrocas
Divendres Sant: Narcís Garcia Juriol

3era. Optiada:
Dimecres Sant: Marçal Batlle Garcia
Divendres Sant: Jordi Rigau Surroca

Comandament:
Divendres Sant: Alexandre Avellana Rosales

INFANS SETMANA SANTA 2012



EL CARTELL D’ENGUANY

49

David Martínez Bosch (Girona 1980).

1986 / Comença les classes extraescolars en el taller
de dibuix i pintura de Lluís Bosch i Martí.

1990 / Segueix com  alumne de Lluís Bosch Martí, al
mateix temps que assisteix a les classes de la pintora
Susi Campillo.

1990 / De mans del seu mestre Lluís Bosch Martí rep,
d'entre tots els alumnes,la medalla en reconeixament a
les seves facultats.

1991 / Acaba les classes amb Lluís Bosch Martí.
1993 / Comença a pintar a l’aire lliure.

1995 / Rep consells del pintor Pere Maldonado.

1999 / Ingressa a l’ Estudi d’Art Migdia de Girona,
rebent classes d’ Isaac d´Aiguaviva.

2000 / Fa el seu primer viatge a Madrid visitant el
Museu del Prado , el Thyssen Bornemisza i el Sorolla. 

2001 / Torna a Madrid per estudiar la pintura dels grans
mestres.

2001 / Estudia pintura de Cézanne, Giacometti,
Bonnard, entre molts d’altres, a Aix-en-Provence.

2001 / Viatja a Gènova i Nàpols,on contempla pintura
de Caravaggio, Rubens,Van Dyck…

2001 / Instal.la el seu estudi a Oix, comarca de la
Garrotxa.

2002 / Viatja a París visitant el Louvre, l’Orsay i el
Marmottan.

2002 / Viatge a Amsterdam on visita el museu Van
Gogh-  2002 / Exposa de forma col.lectiva a Caixa de
Terrassa (Barcelona).

2004 / Entra a formar part de la galeria “El Claustre”.

2004 /Guanya la Beca del concurs de la Fundació
Fita.(Girona).

2007 / Viatge a Reggio-Emilia (Itàlia) on participa en un
intercanvi  amb altres artistes del Centre d'Art de
Reggio. 

2008 / Entra a formar part de la galeria d'art "Derez " a
la població de Fayence (França). 



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

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

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

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

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

INSTRUCCIONS PER ALS MANAIES

INSTRUCCIONS PER A LES VESTES

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

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

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

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

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

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