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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Benvolguts confrares,

U
n any més teniu a les vostres mans el Butlletí de la
Confraria, l’eina de comunicació de l’entitat, que informa
a tots els associats de les activitats que la nostra

associació fa al llarg de l’any. Alhora serveix per publicar avisos,
notes i notícies d’interès per a tots els socis i, a la vegada, com
a memòria històrica i font de consulta per qui vulgui conèixer
qui som, què fem i quin ha sigut el dia a dia de la Confraria des
de la seva fundació.

Trobareu imatges i escrits que expliquen les activitats que ha portat a terme la nostra
associació durant l’últim any: l’acta de la darrera assemblea ordinària, diversos escrits
sobre la Cavalcada de Reis, la visita de ses Majestats a l’Hospital Dr. Trueta, l’exposició
de Flors, la mostra anual de Miniatures Històriques, la formació del maniple per a
aquesta Setmana Santa i altres fets diversos. També hi ha una extensa informació gràfica
amb imatges i fotografies del Maniple de Manaies i Vestes que varen participar en la
Processó del Divendres Sant, imatges de la Cavalcada de Reis, catifa de flors i altres,
que segur que són del vostre interès.

També volem recordar els companys confrares que aquest any malauradament ens han
deixat. Amb ells hem compartit sortides i vivències durant molts anys i de ben segur que
els trobarem a faltar.

En l’anterior edició del Butlletí, la Junta ja va manifestar el desig i el deure de trobar la
pedagogia necessària per engrescar i incorporar noves generacions de joves que vulguin
associar-se a la Confraria, necessitem anar rejovenint la nostra associació i donar-li
expectatives de vida i solidesa en un futur no gaire llunyà. La junta continuarem
treballant perquè això sigui possible.

Narcís Reixach i Blanch
President

RELACIÓ MEMBRES - JUNTA 2018

President
NARCÍS REIXACH BLANCH

Vicepresident
XAVIER CASAN LUIS

Secretari
PERE BARRIUSO VIDAL

Tresorer
FRANCESC XAVIER SERRA SAMBOLA

Vocal Secció de Manaies
JOAN BTA. GARCIA LOPEZ

Vocal Secció de Vestes
JOSEP M. MONT JORDÀ

Vocal de Cavalcada de Reis
XAVIER CASAN LUIS

Vocal de Sant Lluc i Instal·lacions
JOSEP ANGELATS MUNÉ

Vocal Administratiu
DAVID GARCIA HERMANDO

Vocal Comunicació
CARLES BORRELL BOADA

Vocal de material de vestes
JOSEP M. ESTEBA CAMA

Vocal Vicesecretaria
XAVIER REVERTER NOGUÉ

Vocals
XAVIER ESTURI DALLA-CHIESA
JOAQUIM OTAL BAUTISTA
JOSEP GUERRERO ROMERO
NÚRIA FRANQUET FONT

Consiliari
Mn. SEBASTIÀ AUPÍ I ESCARRÀ
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Ordre del dia:

1. Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea i apro-
vació, en el seu cas, d’aquesta.

2. Lectura de l’acta de l’Assemblea General Extra-
ordinària d’eleccions celebrada el divendres 20
de maig del 2016 i aprovació, en el seu cas,
d’aquesta.

3. Presentació, per a discussió i votació, del balanç
econòmic i del pressupost de l’entitat, i aprova-
ció, si s’escau, d’aquests.

4. Informe de Presidència.

5. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:

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

Tot seguit pren la paraula el Secretari, que fa la lec-
tura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de
l’any anterior, segons el que disposa el primer punt
de l’ordre del dia.

1. El Secretari, Sr. Pere BARRIUSO I VIDAL, llegeix
les esmentades actes i s’aproven per unanimi-
tat; sense que ningú tingui cap esmena ni co-
mentari a realitzar.

2. El Tresorer, Sr. Xavier SERRA i SAMBOLA, realitza
la presentació del balanç econòmic i del compte
de resultats de l’any 2016.

Prossegueix el tresorer fent la presentació de la
previsió d’ingressos i de despeses que integren el
pressupost de l’exercici 2017.

Seguidament s’aprova, per unanimitat, tant el balanç
i el compte de resultats de l’any 2016, com la previ-
sió d’ingressos i de despeses del pressupost del 2017.

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 què realitza una re-
lació de les activitats què s’han dut a terme du-
rant aquest any:

Durant aquest període, hem celebrat eleccions
per elegir President i Junta Directiva que regirà

LLOC: Seu social de Sant Lluc • DIA: Divendres, 17 de febrer del 2017 • HORA: 20.00 h
ASSISTENTS: S’adjunta relació dels confrares assistents a l’assemblea.

Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Jesús Crucificat – Manaies de Girona, celebrada el
divendres 17 de febrer del 2017 a les 20.00 h, en segona convocatòria, al local social de l’entitat,
l’església de Sant Lluc, amb l’assistència de 43 associats.

tota l’activitat de la Confraria durant els propers
anys, que, una vegada superat el repte de cele-
brar el 75è Aniversari, treballarà per el dia a dia
de l’entitat afrontant els reptes de mantenir el
compromís de participar en els actes de la Set-
mana Santa gironina, mantenir la confiança de
l’Ajuntament de Girona i treure la Cavalcada de
Reis i començar a posar el fil a l’agulla per cele-
brar, com es mereix, el 75è aniversari de la Sec-
ció de Vestes, l’any 2019.

Setmana Santa 2016

Un any més vàrem participar en la Processó del
Sant Enterrament del Divendres Sant; prèviament,
i així ho tenim estipulat, el Dimecres Sant, el Ma-
niple de Manaies acompanyat per una bona repre-
sentació de la Secció de Vestes, va desfilar pels
carrers de la ciutat amb motiu de portar el Penó
de la Confraria al domicili del soci Benet Rovira i
Blanch, que va cuidar de custodiar-lo i portar-lo
molt dignament en la Processó del Sant Enterra-
ment.

No hi ha dubte que les nostres sortides pels car-
rers de la ciutat van ser un èxit. En aquest punt, és
d’obligat compliment agrair, un any més, als con-
frares que formen part de les seccions especials del
maniple, per la seva dedicació i assistència en els
assaigs extres i voluntaris programats a banda dels
generals per a tot el maniple.

Volem agrair al senyor Benet Rovira Blanch, pen-
donista d’honor, la seva disposició a acollir el penó
de la confraria i portar-lo amb tota dignitat en la
processó del Divendres Sant.

Exposició de flors i soldats de plom

Com cada any, vàrem cedir Sant Lluc a l’organització
de l’exposició de flors de Girona durant la segona i
tercera setmana del mes de maig de 2016. Val a dir
que aquest any l’espai ha acollit una novetat, ja que,
per primer cop, l’artista invitat va poder disposar de
tot l’espai per poder presentar la seva creació artís-
tica. També es va habilitar un recorregut amb una

Acta de reunió de l’Assemblea General Ordinària



7

porta d’entrada i una altra de sortida, cosa que va fa-
cilitar moltíssim l’accés del públic donant fluïdesa a
la visita i evitant cues llarguíssimes.

En el mes d’octubre, com cada any, l’associació del
Baluard va fer la seva tradicional exposició de sol-
dats de plom. No cal dir que, per nosaltres, és un
honor que any rere any vinguin a fer aquesta acti-
vitat a casa nostra.

Loteria de Nadal

Complint amb la tradició i les ganes que tenim tot-
hom de poder guanyar un premi en metàl·lic,
vàrem fer participacions de la loteria nacional en el
seu sorteig de Nadal per repartir entre tots els as-
sociats, familiars i amics. Malauradament, aquest
any no hem tingut sort. L’any vinent ho tornarem
a provar.

Aprofito, un any més, per donar les gràcies al con-
frare Carles Mascort, que cuida la gestió de tot el
que representa la feinada d’escollir el número, fer
imprimir les participacions, coordinar la seva
venda i gestionar la seva liquidació. Moltes grà-
cies, Carles.

Cavalcada de Reis

Un any més, l’Ajuntament de Girona ens ha fet con-
fiança i ens ha encarregat treure la Cavalcada de
Reis pels carrers de Girona. Aquest any la climato-
logia ens ha estat favorable i hem pogut oferir a
tota la mainada i als ciutadans de Girona l’especta-
cle de veure com Ses Majestats es passegen pels
carrers de la ciutat el dia 5 de gener.

Prèviament a la diada de Reis, hem col·laborat
amb els serveis educatius de l’Ajuntament amb el
concurs de fanalets, activitat adreçada a totes les
escoles de la ciutat. La nostra col·laboració consis-
teix a aportar una persona disfressada de patge
que forma part del jurat que visita totes les esco-
les per tal d’escollir els millors fanals presentats.

També, i com es habitual, el dia 6 de gener Ses
Majestats reten visita als nens que aquell dia estan
ingressats a l’Hospital Trueta.

Un any més, volem agrair als camarlencs, grups de
col·laboradors i voluntaris i als membres de la Junta
Directiva, amb especial menció al company, Xavier
Cassan, el seu esforç inestimable per tirar enda-
vant tot el que envolta la Cavalcada de Reis.

Acta de reunió de l’Assemblea General Ordinària

Diada de Sant Pau

Aquest any celebrarem la festa del nostre patró el
proper dia 25 de febrer. Tots heu rebut el programa
d’actes en el qual destaca la celebració de la santa
missa amb homenatge als difunts de la confraria i
el sopar de germanor. Aprofito l’avinentesa per ani-
mar-vos a participar, és una ocasió única de reunir-
nos fora dels actes de la Setmana Santa.

Setmana Santa 2017

Enguany s’estan preparant els actes de Setmana
Santa, properament rebereu el Butlletí, on trobareu
totes les instruccions i detalls del programa d’ac-
tes.

La Junta directiva, en reunió celebrada el passat dia
13 d’enguany, ha escollit pendonista d’honor, en la
persona de Pere Ordis Dalmau, que ha acceptat de
tot cor l’oferiment i al qual des d’aquí, i en nom de
la Confraria, li agraeixo la seva acceptació.

Aquest any el cartell de Setmana Santa és obra del
nostre confrare Ferran Giron i Cardona, que dins el
seu vesant artístic ha sabut plasmar l’esperit de la
nostra Confraria dins la Setmana Santa gironina
amb aquesta magnífica aquarel·la. Felicitacions i el
nostre agraïment més sincer.

Obres i inversions

Com ja sabeu, queden pendents de realitzar dos
projectes puntals i necessaris per al manteniment
i rehabilitació de Sant Lluc, les façanes, sobretot la
de la Pujada Rei Martí i la rehabilitació del teulat
de l’ala dreta de l’edifici i l’androna de la cara nord.
Actualment, ja s’ha redactat el projecte d’execució
i ara entrem en la fase de presentació del dossier
per demanar subvenció pel seu finançament.

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

Prenen la paraula els Srs. Carles BOADAS I VAELLO,
Ramon BOIX I VILA, Diego PEREZ I ABUYÉ i Lluís
JEREZ I FONTAO

– El Sr. Carles Boadas demana, en nom del con-
frare Jaime Serrano, si la Junta ha actuat referent
als articles que han anat apareixent en el Diari de
Girona del periodista Albert Soler.
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Pere Barriuso i Vidal
Secretari

Narcís Reixach i Blanch
President

Francesc Masdevall i Pi
Interventor

Diego Pérez i Abuyé
Interventor

Acta de reunió de l’Assemblea General Ordinària

El Sr. President respon que el tema ja s’ha tractat
i que no s’ha volgut entrar en el punt de fricció
amb el periodista ni amb el Diari de Girona.

– El Sr. Carles Boadas explica que va enviar una
carta sol·licitant la sortida d’Infants dels seus ne-
bots i que la resposta de la Junta va ser que han
de ser socis per poder sortir per Setmana Santa.
Exposa que ja paga molts rebuts de soci entre ell,
dona, fills i mare dels nebots. Vol que es trobi una
solució.

El Sr. President respon que és imprescindible ser soci
per poder sortir i que se’ls animi a participar en els
actes de la Confraria, com sortir de Vestes, i així re-
novar la massa social.

– El Sr. Carles Boadas demana que en el ressopó
de Divendres Sant hi pugui accedir més assistents
i que últimament es veta l’entrada a gent.
El Sr. President contesta que s’organitza sobre pre-
visió i confirmació d’assistents i que mai s’ha vetat
l’assistència.

– El Sr. Ramon Boix suggereix sobre els actes de la
Confraria que estem estancats i que tant el Dime-
cres Sant com el Divendres Sant hi hagi la possibi-
litat de renovar la formació i recorregut i que es
puguin fer canvis en la baixada de la Catedral com
en les figures de la plaça del Vi.
També parla de fer canvis en la Cavalcada de Reis
en Campament, bandes de música, que la banda
del Foc sembla de Carnestoltes. També pregunta
com apuntar-se a la Cavalcada com a soci de la
Confraria.

El Sr. President respon que en la Processó sempre
ve marcat el recorregut per la Junta de Confraries.
Que referent a variar les sortides de Dimecres Sant
s’estudiarà. Comenta que els assajos dels dies an-
teriors no són gaire participatius.

En el tema de la Cavalcada, està d’acord a fer can-
vis i que les bandes són participants sense remu-
nerar i que ja van tocant les melodies de la
Cavalcada.

Per apuntar-se com a voluntari de la Cavalcada,
explica que ja hi ha informació en el butlletí i que
aquest any es posarà informació en la web de la
Confraria.

Explica també que va tenir una reunió amb regi-
dors de la CUP per explicar el funcionament de la
Cavalcada i que va anar molt bé.

– El Sr. Diego Pérez proposa fer canvis en la for-
mació d’Èquites perquè el Divendres Sant, quan
es fan les figures, els que tanquen la formació del
maniple queden dins del carrer Ciutadans i de-
mana que quedin dins de la mateixa plaça del Vi.

El Sr. President respon, respecte als animals, que
pot ser perillós, perquè es poden posar nerviosos
amb el moviment del maniple.

– El Sr. Lluís Jerez celebra que s’acceptin les seves
propostes de l’any anterior.

Proposa a la Junta que reuneixi i animi gent jove
a participar i buscar-los al·licients per la Confraria
i que participin més en els actes de Setmana
Santa. També demana que es busquin sistemes
per donar vida a les xarxes socials i a la web.

El Sr. President respon que ja s’estan buscant fór-
mules per animar la gent jove.

Referent a les xarxes socials i web ja s’està tre-
ballant per fer-les més funcionals i animades.

Queden nomenats interventors el Sr. Francesc MAS-
DEVALL i PI i el Sr. Diego PÉREZ i ABUYÉ.

I sense cap més afer a tractar, es dona per finalit-
zada l’Assemblea General Ordinària, quan són les
21.20 h, en el lloc i la data esmentats a l’inici.
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PENDONISTA 2017

Benvolguts confrares, manaies i vestes,

A
ra fa un any, més o menys, la junta dels
manaies, presidida per Narcís Reixach, em
va comunicar que havien pensat en mi per

ser pendonista de la Setmana Santa 2017.

La veritat és que em va sobtar, atès que, a pesar
de la meva llarga trajectòria a la confraria, no
creia haver fet mèrits per merèixer aquesta alta distinció, ja que els manaies, per a mi, mai han
sigut una obligació. Satisfet, vaig acceptar l’oferiment per esdevenir pendonista.

Un pendonista amb ADN manaia que de petit ja va sortir com a infant acompanyant a l’optio
Jaume Gauchia. Als tretze anys, va començar a sortir picant a la 1a optiada, on va acabar sent
decurió mà a mà amb en Ramon Boix, i de la qual Jaume Gauchia n’era l’optio fins que Joan
Ferrer li va agafar el relleu. Són persones de les quals en guardo un gran record i estima.

Un ADN manaia que em fa recordar els magnífics anys que, amb tota la colla de les diferents
juntes, vàrem dedicar a l’organització de la Cavalcada de Reis. Molta feina, il·lusió i molta satisfacció.

Amb tanta barreja d’emocions i sentiments, quan el Dimecres Sant el pendonista sortint, l’amic
Benet Rovira, em va fer entrega del Penó vaig tenir un pensament especial per a tots els impulsors
de la confraria, encapçalats pel Sr Joaquim Pla Dalmau. Persones que ens van ensenyar el respecte
per una tradició cristiana i molt lligada a la ciutat de Girona. I, sobretot, un record també especial
als presidents dels quals vaig formar part de les diferents juntes, en especial a Narcís Pérez
Moratones i la resta de membres que, més que confrares, esdevingueren amics, bons amics.

Vull agrair, doncs, la possibilitat de poder culminar tota aquesta trajectòria amb el màxim
reconeixement per un manaia de fet i pensament. Amb el desig que generacions properes
continuïn amb la tradició, que els manaies continuïn fent de manaia, essent una confraria oberta,
tolerant i, això sí, molt gironina i lligada a les nostres tradicions.

Visca la Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona! Pere Ordis i Dalmau
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TEMPS DE FLORS A SANT LLUC

C
om cada any, el nostre Castrum esdevé un dels llocs més visitats durant l’Exposició
de Flors de Girona. Moltíssima gent d’arreu forma veritables cues per accedir a la
mostra.

L’any passat vàrem canviar el recorregut interior, i això va permetre poder visitar les
diferentes seccions del nostre local. Per primera vegada i amb molt de goig, vàrem poder
mostrar la renovada Secció de Vestes, i la gent va entrar per la porta principal i va sortir per
la lateral. Aquesta nova circulació va fer que la visita fos més fluida.

Cal agrair l’esforç de tots els artistes i creatius que, amb tant d’encert, varen decorar els
nostres espais. Us esperem com sempre que visiteu el nostre Castrum durant la proprera
exposició de Flors de Girona.

«JOC DE TRONS» A SANT LLUC

Que Girona està de moda és evident. La temporada
passada, com ja sabeu, es varen filmar, al voltant del
Barri Vell, uns quants capítols de la popular sèrie Joc

de Trons. Com a manaies i aprofitant el nostre local, no
podíem deixar passar la proposta que ens varen fer.

Una empresa relacionada amb
l’explotació i els drets d’imatge
de la sèrie ens proposà que,
durant els mesos d’estiu, si
podíem tenir obert al públic el
nostre Castrum, per poder
exhibir el tron i alguns quants
estris originals de la sèrie.

Ells es feren càrrec de l’obertura, del tancament i de l’atenció al públic.
L’afluència de visitants fou prou interessant i va permetre obtenir uns
quants calerons per a la nostra entitat.
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El Baluard, Centre d’Estudis Històrics i Fets d’Armes de les
Comarques Gironines, coincidint amb les Fires i Festes de
Girona, va celebrar la XXXVII Mostra de Miniatures

Històriques i el XXII Concurs Internacional ‘Soldat de Plom 2017’. El local de
les exposicions va ser l’església de Sant Lluc, Castrum dels Manaies de Girona.

Els dies 27, 28 i 29 d’octubre es varen reunir a Girona modelistes i pintors de
moltes comunitats autònomes d’Espanya, de Portugal, de França, d’Itàlia, de
Bèlgica, d’Holanda i d’Alemanya. Vàrem tenir a concurs més de 1.000 figures,
consolidant el concurs de Girona com un dels millors d’Europa. Tots els
participants varen rebre de regal una magnífica miniatura que representa
l’emperador Carlemany, escultura de l’artista Antonio Zapatero, inspirada en el
monument que es troba a la porta de la Catedral de Notre-Dame de París, obra
dels germans Charles i Louis Rochet, que varen rebre l’encàrrec de l’Ajuntament
de París per celebrar l’Exposició Universal de 1878. Per la pintura de la figura
es va prendre de model el quadre d’Albrecht Dürer, que es troba a Nuremberg.

Durant aquests dies, vàrem organitzar una visita cultural per conèixer la Torre
de Carlemany, la Cadira de Carlemany, el Tresor de la Catedral i la Muralla
Carolíngia. Ens varen explicar que Girona té més de 1200 anys de vocació
europea. L’any 785 Girona ja formava part de l’Imperi Carolingi.

Les peces exposades varen ser d’una qualitat extraordinària que va fer molt
difícil la tasca del jurat que, per aquesta ocasió, va ser nomenat per la Toy
Soldier Federation amb Seu a Chicago. El guanyador en Figures Històriques va
ser el modelista francès Sylvain Deschamps, en Fantasia - Bruno Lavallée.

Varen passar per l’Exposició, que va tenir lloc del 27 d’octubre al 4 de
novembre, centenars d’aficionats de Girona, Catalunya, França… Tots els
participants varen rebre una miniatura que representa un granader gironí
del Regiment Sant Narcís del 1714. Hem de destacar la bona qualitat del
material exposat. S’ha de fer menció especial a la magnífica col·lecció de
cascs, uniformes, espases i obres de museu que va exposar un consoci de
l’Associació. La col·lecció de diorames també va ser molt destacada. Fent
una passejada per la Mostra ens podíem fer una idea de les diferents
maneres de col·leccionar: figures individuals, formacions, diorames, figures
planes, wargames (jocs de guerra), avions…

Resumint, vàrem celebrar un molt bon concurs, una molt bona exposició, molta
participació, molt bon ambient i noves coneixences. Què més es pot demanar!

SOLDATS DE PLOM 2017
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CORPUS 2017

Durant la celebració de Corpus
2017, la nostra confraria va
participar en la creació d’una

catifa de flors ubicada entre l’església
de Sant Lluc i la de Sant Fèlix. A la
tarda va ser trepitjada per la
tradicional processó que surt i acaba
a la Catedral.

Al marge dels grans esdeveniments
de Setmana Santa i Reis, en què la
nostra confraria s’aboca, hi ha un
tercer esdeveniment de participació
molt més minoritari, l’elaboració de
la catifa de Corpus, que també s’ha
convertit en una altra cita al calendari
on tots estem convidats a participar.

Així doncs, us emplacem a col·laborar
en la que realitzarem amb motiu de
la celebració del Corpus d’aquest any.
Trobareu informació a la nostra
pàgina web quan s’acosti la data
assenyalada.

Carrer de les Ballesteries, 17
Tel. 972 20 67 97 – GIRONA

www.ramonboix.com
ramonboixvila@gmail.com

fem tota mena de vestidures a

MANAIES, ARMATS
i ESTAFERMS

Models originals per a cada confraria
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CONCURS DE FANALETS

Concurs ACTA DEL JURAT

A la ciutat de Girona, el dia 13 de desembre de 2017, reunit el Jurat 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’El Corte Inglés, compost per les següents persones:

Sr. Xavier Cassan i el Sr. Narcís Reixach dels Manaies de Girona, Sra. Teresa Bardera de l’Institut
de Ciències de l’Educació, Sr. Jordi Armengol de l’Escola Municipal d’Art, Sra. Montserrat Aira
d’El Corte Inglés i Sra. Francisca Arjona Sanchez de l’Ajuntament de Girona.

Practica la secretaria la Sra. Montserrat Roca de l’Ajuntament de Girona.

Decideixen atorgar els següents premis després de les oportunes deliberacions:

Membres del jurat:

Xavier Cassan, Narcís Reixach, Jordi Armengol,
Montserrat Aira, Teresa Bardera, Francisca Arjona,

Montserrat Roca (Secretària, sense vot)

CATEGORIA A
(P3 i P4 d’Educació Infantil)

PREMI ESCOLA
1r Font de l’Abella

2n Vila-Roja
2n Joan Bruguera

3r El Verd
3r Bell-lloc
3r Font de la Pólvora

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

PREMI ESCOLA
1r Marta Mata

2n Alzines
2n Bosc de la Pabordia

3r Sagrada Família
3r Eiximenis
3r Carme Auguet

MENCIONS ESPECIALS PER A LES ESCOLES

PREMI ESCOLA
1r Font de la Pólvora
2n Montfalgars
2n Carme Auguet



La nostra Confraria ha preparat un any més, seguint amb el nostre compromís,
l’arribada de Ses Majestats els tres Reis de l’Orient, a la nostra ciutat. Una vegada
més, el campament ha continuat sent l’eix vertebrador de la nostra cavalcada ja

que, a pesar dels anys que han passat, segueix sent un fet il·lusionador per a la mainada
de la nostra ciutat. Any rere any, els nens estan encantats de les coses que hi passen,
sempre iguals però alhora sempre diferents i, a sobre, vàrem tenir la sort que el temps
ens va acompanyar durant tot el dia, cosa que va fer també que molta més gent es
desplacés al Campament Reial. Aquest any, la cuina de Ses Majestats ha estrenat una
nova decoració, la qual cosa la fa encara més bonica i fins i tot Sa Majestat, el Rei Ros,
s’hi va arribar per donar-li el seu vistiplau i, segons em van fer saber els seus
camarlencs, l’hi va encantar. Aquest any, les carrosses de les joguines han canviat el
sistema de portar les torxes i els caramels, per seguretat i més comoditat per als patges,
i també el sistema de transportar els extintors. També, i com que a les carrosses de ses
majestats són de fusta, s’han hagut de fumigar, ja que les visitaven els corcs. Aquest any
la comitiva del Rei Blanc ha estrenat tots els barrets nous. La modista Asen i en Bernat,
responsable de l’attrezzo, han hagut de treballar de valent, ja que amb les pluges fortes
d’aquest estiu ens va entrar aigua en el local i ens va deixar el material força malmès.

Pel que fa a la cavalcada, per primera vegada els Tres Reis han sigut ells mateixos els
encarregats de posar enmarxa, a través d’un polsador, l’encesa de la pirotècnica del pont, cosa que els ha encantat.
També volem destacar que vàrem notar que la Cavalcada de Reis va tinir lloc en divendres, ja que els carrers
estaven molt plens de gent i en alguns trams, que no estaven senyalitzats amb tanques, era bastant difícil tirar
endavant. Tot i la quantitat de gent, no vàrem tenir cap incident, cosa que ens alegra moltíssim. Sobre l’horari
previst, els Tres Reis varen arribar a l’Ajuntament de la ciutat, com cada any, i varen ser rebuts per l’alcaldessa.

No voldria acabar aquestes quatre ratlles sense donar el meu agraïment més sincer a totes les persones que,
d’una manera o altra, fan que, any rere any, la mainada pugui donar una gran benvinguda als Tres Reis de
l’Orient quan visiten la nostra ciutat. Gràcies a tots.

Xavier Casan
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CAVALCADA DE REIS

Un any més, després d'una llarga nit en què ses Majestats amb la companyia de tot el seu seguici, havien
omplert de joia les llars gironines amb els regals i les joguines que havien demanat els nens, no van
voler emprendre el seu llarg viatge de retorn cap a casa sense visitar els infants que no havien pogut

assistir a la Cavalcada, ja que estaven ingressats a l’Hospital Dr. Josep Trueta.

Van arribar-hi cap a les 10 del matí i, com sempre, la seva entrada va generar sorpresa, il·lusió, i tota mena
d’emocions tant en petits com en grans.

Afortunadament, no van trobar nens malats de gravetat, la qual cosa va fer que la jornada fos del tot joiosa.

Els nens i nenes van rebre els regals que els portaven Ses Majestats i, mentre els obrien, van oblidar que es
trobaven malalts. El que no oblidaran mai és l’estona que van passar amb Melcior, Gaspar i Baltasar, així com
ben segur tampoc ho oblidaran Ses Majestats.

Els grans, mentre van poder fer els llaminers amb els
caramels que els van deixar i que, de ben segur, seran
motiu de joia per als nens que hagin de visitar el Trueta
al llarg d'aquest any.

Un cop visitats tots els infants, nadons inclosos, amb la
felicitat per l'estona compatida, els Tres Reis van
acomiadar-se de la ciutat de Girona, i es van unir a la
resta de la Comitiva, contents de la feina feta i amb la
il·lusió de tornar a retrobar-se amb els nens i nenes
gironins l’any que ve. Xavier Serra

VISITA A L’HOSPITAL JOSEP TRUETA
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P
ensant en la Confraria, he reflexionat entorn d’una
qüestió: quina és la missió de la Confraria en la
Setmana Santa?

La reflexió ens pot ajudar a descobrir o redescobrir la
missió de les confraries i estimular la participació de
cadascú en els diversos actes.

Recordem els vostres estatuts: “... actuar en conformitat
amb els fins de l’Església i recolzar el testimoni cristià i
esperit evangèlic a cada un dels seus membres i de
tota l’associació. Així mateix vol tenir en compte les
directrius de l’Església Diocesana i actuar d’acord amb
les parròquies on hi desplegui la seva activitat”.

Per això cal conèixer quina és la finalitat de l’Església
quan es proposa viure la SETMANA SANTA.

Quan fem la professió de la nostra fe, el Credo, diem:
“Crec en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu...
el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació
davallà del cel. I, per obra de l’Esperit Sant s’encarnà
de la Verge Maria i es feu home. Crucificat després per
nosaltres sota el poder de Ponç Pilat; patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia”.

Durant la setmana recordem i actualitzem els darrers dies de la vida, passió, mort i resurrecció
del Senyor i la seva profunda significació per a cadascú i per a la història humana.

No és suficient saber-ho, ja que creure-ho exigeix celebrar-ho. Per això la importància de les
celebracions del Diumenge de Rams, del Dijous Sant, del Divendres Sant i del Diumenge de
Pasqua.

També se’ns demana als cristians que, el que vivim i celebrem, en donem testimoni, ho
manifestem públicament.

Per això la Confraria ofereix aquests dies testimoni del que creiem i celebrem durant la Setmana
Santa, molt especialment amb els passos propis, les vestes i els manaies.

Certament que és important la dimensió estètica i de bellesa que aporteu a la processó i als
altres actes, però és important que sigueu conscients del que representeu i que ajudeu a recordar
Jesús Crucificat.

Amb els actes d’entrega del penó, de la recerca del pendonista i de la processó que viviu, ajudeu
a moltes persones a recordar que aquests dies celebrem la passió i la mort de Jesús per la nostra
salvació.

Aquesta és la vostra missió. Us encoratjo a viure-la amb tot el sentit i alhora us en dono les
gràcies.

Francesc Pardo i Artigas
Bisbe de Girona

LA MISSIÓ DE LA CONFRARIA EN LA SETMANA SANTA
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El Silenci ens molesta a molts, perquè sempre és difícil d’interpretar i en diverses ocasions el
seu significat ens pot desconcertar o enganyar. És cert que hi ha silencis de complicitat que
són bastant entenedors, però quan ens trobem davant d’un silenci de protesta o de solidaritat,

aquí, tots podríem reconèixer una certa incomoditat. La processó del Divendres Sant que tots
nosaltres, com a Confraria, acompanyem –manaies i vestes– vol compartir i solidaritzar-se amb el
silenci de Déu, amb el silenci de les victímes. Un silenci de Déu que és un escàndol, ahir i avui.

Per què? El Divendres Sant
recordem i acompanyem Jesús de
Natzaret que no va obrir la boca,
davant l’atac ferotge de falsedats
orquestrades per uns que van
optar més per la seva mediocre
còmoditat i poder, que no pas per
ser sensibles a il·lusions i somnis
que ens fan ser persones espon-
tànies i responsables. Persones
que desconfien i mai saben
dialogar. No fora per cas que
s’adonessin que poden canviar i
millorar les seves vides i la de la
comunitat que formen.

Jesús de Natzaret davant d’aquesta pantomima no va protestar ni tampoc no es va defensar. Va
callar. Recordem, com aquell dia, que la veu que es va sentir va ser la del pecat, de la burla, del
menyspreu, de la mentida, dels interessos. Una veu arrogant, cridanera, histèrica, que va tractar
de fer callar una veu de calma i de pau. Una veu que ens havia sorprès amb paraules com amor,
justícia, respecte, llibertat i felicitat. Però, ens trobem davant d’unes veus de pecat que dissimulen
la seva por amb la força, amb la crueltat de la tortura, amb el soroll i el seu abús amb indignació...
Heu sentit? Quina necessitat tenim de testimonis? Heu sentit? Heu sentit de veritat?

Per descomptat que no. Només heu sentit el que volíeu sentir, el que estàveu esperant, sense
entendre res. Ja teniu la vostra excusa, quina necessitat teniu de testimonis? Ja podeu acusar-lo i
quedar-vos tranquils. Ja podeu sentir-vos justos i enganyats en la supèrbia, mentre condemneu un
innocent. És temps pel soroll de les armes, quan l’únic que se sent de l’innocent és el seu crit de dolor
dels cops que rep, fins a quedar estabornit... El van treure fora de la ciutat. Són tantes les veus del
pecat que es donen cita en aquests judicis de Jesús de Natzaret, que poden formar «una coral de
despropòsits», una gran coral que provoca el somriure complagut del mal, extasiat amb aquesta
harmonia perversa de l’enveja. «Crucifica’l» es crida des de la submissió a altres que pensen per tots
i des de la indiferència que demana carnassa. «Volem Barrabàs, el violent i el fort». «Volem Barrabàs,
no l’innocent Jesús». Les «barrabassades» són simpàtiques, ara. «Si l’alliberes, no vas a favor del
Cèsar... en canvi, si el condemnes, tot i que saps que és innocent, a tu t’anirà millor, Ponç Pilat». I no
es tracta d’això? Que et vagi molt bé. Que et vagi molt, molt bé. Perquè el que importa ets tu. Tu.
Tu. Tu. Tu. Jo. Jo. La teva seguretat l’estàs pagant amb sang estranya sense valor, però renta’t les

SILENCI DE DÉU

El Divendres Sant i el Diumenge 1 d’Octubre, que va viure la nostra ciutat de Girona
i alguns pobles, va fer adonar-nos del silenci de Déu, del silenci de les victímes
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mans i la memòria de les teves pors. Crida també la por dels qui el seguien: «Jo no el conec, mai he
estat amb ell, adeu, el meu amic, no soc valent com tu, ara estàs sol. Potser algun dia reuneixi les
forces, la valentia, perquè em surti una veu diferent, discordant en aquest “cor fúnebre de la ira”.
Però avui em venç la por que deixa llàgrimes i culpa». Parla la mentida, encara que s’enreda en la
seva pròpia malícia, i no es posaven d’acord en les seves acusacions. Però tant se val! No està tot
clar ja? Ja se sap quina falsedat interessa. La resta és pantomima. Parla la crueltat, que és forta amb
el feble i aduladora amb el poderós. «Endevina qui t’ha pegat», Ha, ha, ha!, que divertit, que grotesc,
que graciós, que burleta. «No hauria de poder-se alliberar, si és qui diu ser? És un frau, una proclama.
Crucifica’l, crucifica’l, però ben lluny. Traieu-lo de la nostra vista, que aquí és incòmode. No tenim cap
rei fora del Cèsar». Llavors que parlin els cops, l’atabalament, el crit i el SILENCI.

Un silenci més estrepitós que la cridòria del mal, encara que ara no ho sembli. Calla l’amor. Calla
la misericòrdia. Callen el bé i la justícia. Callen el respecte i la pau. Calla el germà i l’amic. Callen
la carícia, la tendresa i la confiança. Calla Déu, després de revelar-se. Callem nosaltres per
respecte a aquest silenci i a tots els qui avui, encara, viuen víctimes d’aquest silenci.

Que aquests silencis de Déu i de les victímes només siguin el Divendres Sant, com a exercici de
la compassió que tota la humanitat, de tant en tant, està invitada a tenir en compte, fer costat,
reflexionar-hi i ser capàs d’ajudar a mitigar-la. I mai més, aquest silenci de Déu, silenci de les
victímes, es passegi per cap data i cap carrer de la nostra ciutat i dels nostres pobles.

Perquè la Pasqua que molts volem celebrar i tenir en compte és una redescoberta de
l’espiritualitat dels deixebles d’Emaús: Una vivència de trobada, de diàleg, de respecte i d’il·lusió
per viure i deixar viure en el tarannà de Jesucrist, el Senyor.

Mn. Sebastià Aupí
Consiliari

EXCAVACIONS i TRANSPORTS

C/ Castell de Bellaguarda, 5 • Tel. 972 21 16 57 • 17007 GIRONA
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Proposta de futur

Benvolguts/des confrares,

Amb el desig que la nostra Confraria arribi aviat al centenari en plenitud i estimada per la nostra
ciutadania, us voldria proposar tres punts:

A) Cavalcada de Reis

1) Rei, persona de color

S’hauria de prendre una decisió al respecte, sobre el color del rei Baltasar a partir de la pròxima
Cavalcada de Reis. Després de les polèmiques creixents a les quals sembla que s’afegeix
l’Ajuntament, com s’ha escrit en premsa, crec que caldria avançar-nos. Per això faig la següent
proposta: abans que ens convoqui el Consistori, és proposar-los que acceptin modificar el sistema
d’elecció de les persones que representen els Reis.

M’explico: seria bo que l’Ajuntament busqués i proposés la persona, el ciutadà gironí de color per
la representació del rei Baltasar. Per què ho dic així? Perquè té els seus departaments socials i
d’altres, per conèixer quina persona de color pot ser mereixedor, d’aquest petit homenatge. O
sigui, en altres paraules, passem la responsabilitat a l’Ajuntament d’ara endavant, i nosaltres
ens anotem un punt.

2) Sigui Rei una dona

Perquè actualment la societat és igualitària, i no diferencia els homes de les dones. A més a
més, hem de pensar a qui va dirigida la Cavalcada de Reis. Als nens i nenes, però sobretot els
que tenen menys de 7/8 anys, que encara no saben qui són. Així doncs, pensant en ells, tant
els fa que el rei sigui dona o home. És una representació per a ells, i, a més, quan estan vestits,
en prou feines es pot distingir des de la visió dels nens i nenes.

Crec que seria un gran pas per a la nostra Confraria, de cara a la societat gironina.

B) Manaies i dones

Proposo modificar el reglament organitzatiu i de règim intern de l’Associació de Jesús Crucificat
- Manaies de Girona: que les “dones” puguin sortir de “manaies”.

Pot semblar que sigui molt trencador, però, en ple segle XXI, una representació com és la
desfilada de manaies, tant poden ser homes com dones.

Ara bé, el que sí que s’hauria de fer, llavors, és un procés de selecció dels candidats/es, que fins
ara no s’ha fet mai. Tots coneixeu homes, joves, que millor que no haguessin sortit.

Per tant, ara és el moment de posar unes normes d’acceptació tant per a homes com per a dones
per poder sortir (marcar bé el pas amb sentit del ritme, tenir la força i la resistència per suportar
les dues hores de desfilada picant, etc.).

EL SOCI OPINA

Lluís Jerez
Girona, gener 2018
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Crec que aprovant aquesta modificació del reglament, que és molt necessària, ens guanyaríem
la societat gironina, i la tindríem al nostre costat. D’aquesta manera també podríem augmentar
les reserves de persones que volen sortir, que en la actualitat són molt minses.

Això no vol dir que, de cop, sortirien moltes dones, seria una cosa gradual.

C) WEB

Des de fa dos anys, a la pàgina web en prou feines hi ha hagut alguna notícia del que fa la
Confraria. Actualment, si no hi ets, a les xarxes socials, no ets ningú, tal com es diu ara. Al
Facebook, de tant en tant, hi ha quelcom.

Per això demano a la junta que ho reactivin. I, a més del que he proposat en els dos apartats
anteriors, si s’aprova, ens donaria un gran reforçament davant la societat i en un futur pròxim.

Conclusió:

A la Grècia antiga, al teatre, els actors només eren homes i alguns feien de dones. Avui tant són
homes com dones. Nosaltres estem fent també una representació.

Sense pretendre ser molt dràstic, si no ens movem, en el que proposo en aquests apartats
anteriors, la Confraria de Jesús Crucificat Manaies de Girona ens anirem amortint. I amb la societat
en contra, ens pot fer desaparèixer en pocs anys.

C/ Sèquia, 20 - 17001 Girona - Tel. 972 20 40 62 - Fax 972 20 55 22
www.serveiestacio.com - girona@serveiestacio.com

Gratuït al mateix edifici i a la Plaça Constitució

Targeta professional
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al 20% de descompte
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La nostra entitat ha estat editant el seu butlletí des de l’any 1944, butlletí que, des del 1946,
ha tingut sempre dos apartats fixos: la formació del Maniple i la taula de puntuació dels
manaies. En aquests apartats cada any s’hi relacionen les persones que formen part del

Maniple, el lloc en què desfilen, i el càrrec que ocupen.

Fa dos anys vaig publicar un article on relacionava els manaies que, al llarg dels més de 75 anys del
Maniple, havien exercit de centurió i d’optio, i n’enumerava els anys que havien desenvolupat aquest
càrrec. Enguany m’ha semblat interessant continuar aquell treball fent una relació dels manaies que
han ocupat els càrrecs de decurio i signifer de manera titular, així com els de botzinari i auriga.

Per tal de fer una àgil lectura del contingut, la informació es detalla en gràfiques pels diferents
conceptes, i s’assenyalen en color més fosc els manaies que actualment exerceixen el càrrec.

DECURIO
El càrrec de decurio de pontentiors existeix des de l’any 1941 i té una posició singular en la
formació del maniple, sol a davant de l’esquadra de potentiors.

Els decurions de la banda i de les optiades es van constituir l’any 1970 (segons indica el butlletí
d’aquell any). En el cas particular dels decurions de la IIIa optiada es van suprimir l’any 1971
(juntament amb tota l’optiada), i es van restablir el 1982 (quan es tornà a instaurar la IIIa
Optiada).

El càrrec de decurio de l’escorta de la bandera, també anomenada IIa esquadra de potentiors, va
estar en actiu entre els anys 1970 i 1981, quan per raons de formació del Maniple aquesta secció
va estar formada per vuit manaies.

El decurio d’equites és constituí l’any 1953 (segons indica el butlletí d’aquell any). Els anys 1975
i 1976 hi va haver dos decurions, un per a cada secció d’equites.

LLISTAT HISTÒRIC DE CÀRRECS DEL MANIPLE (II)

Decurio, signifer, botzinari i auriga

Aquest treball s’ha fet seguint únicament la formació publicada en cada butlletí anual,
on s’assenyala els manaies que han exercit el càrrec de manera TITULAR. En
conseqüència, en els noms i anys que figuren a les gràfiques hi ha lògiques variacions
amb la realitat, ja que és impossible saber (a data d’avui), quin manaia cobreix les
baixes puntuals, les substitucions temporals, els canvis de posició eventuals, els errors
d’impremta o de confecció de llistes... que s’hagin pogut produir en els més de 75
anys del Maniple, ja que en la major part dels casos no hi ha constància escrita.

Així mateix, i en aquest sentit, cal recordar que el Reglament de Règim Intern de
l’entitat estableix que un manaia no perd la titularitat fins passats dos anys seguits que
no surt, i per tant, encara que no desfili durant dues Setmana Santa, el seu nom figura
en la formació dels corresponents butlletins.

Francesc Masdevall i Pi
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La relació de manaies que han exercit aquest càrrec de manera titular, segons els butlletins
anuals, són:

* Escorta de la bandera

(1) El primer butlletí on figura el noms dels manaies en la formació és el del l’any 1946, però aquest manaia ja exercia
aquest càrrec des del 1941.

(2) Aquests manaies tenen una duplicitat puntual de càrrecs ja que han exercit de botzinari d’ordres durant els anys que
detalla la gràfica corresponent.

SIGNIFER
El càrrec de signifer es va instaurar l’any 1941. Era portador del símbol de l’àguila romana, que
va ser el primer signe construït. Aquest signe es va preveure honorífic per a tot el Maniple, fet
que es va mantenir així fins l’any 1947. El 1948 es va construir un altre signe amb el símbol del
medalló romà, destinat a la IIa Optiada que ja s’havia format el 1946. Llavors, el signe de l’Àguila
va passar a la Ia Optiada, i va deixar l’antiga funció honorifica. Així, doncs, a partir de l’any 1948
es va introduir un segon signifer.

El càrrec de signifer de la IIIa optiada es va constituir formalment l’any 1960 amb la constitució
d’aquesta optiada, es va suprimir entre els anys 1971 i 1981 (en reorganitzar-se el Maniple per
raons de formació), i es recuperà de nou l’any 1982 (en restablir-se la optiada). Com a fet singular,
és interessant exposar que el signifer d’aquesta optiada al llarg de la seva història ha desfilat amb
dos signes diferents, entre els anys 1960-1971 i 1982-1983 desfilava amb el signe del símbol de
la “manus dextera” (que actualment està col·locat en el signe del signifer de comandament), i
a partir del 1984 amb el signe de la corona de llorer.
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El signifer de l’optiada d’equites es va constituir l’any 1958. Es va suprimir entre els anys 1960 i
1970 (en reorganitzar-se el Maniple per raons de formació), i s’instaurà de nou el 1971 (en
restablir-se aquesta secció). Aquest signifer ha desfilat sempre amb el signe del cavall alat.

El signifer de comandament es va implantar en el Maniple l’any 1958. Aquell any i el següent
(1959) va desfilar a peu al costat del Centurió, que anava muntat a cavall. Entre els anys 1960 i
1983 es va suprimir, i es restablí de nou el 1984 tal com el coneixem actualment, muntat a cavall
al costat del Centurió. Aquest signifer ha desfilat sempre amb el signe de la “manus dextera”, el
mateix signe que portava el signifer de la IIIa optiada en la seva primera època.

Els signifers d’honor o d’escorta de la bandera es van constituir l’any 1990 amb la construcció dels
quatre signes que simbolitzen les quatre portes de la muralla romana de la ciutat de Girona,
denominades Gerundella, Rufina, Gallica i Meridiana.

El Signifer de la banda és el que s’ha constituït més recentment, l'any 2014. Desfila amb el signe
de la lira.

La relació de manaies que han exercit aquest càrrec de manera titular, segons els butlletins
anuals, són:

(1) El signe era honorífic per a tot el Maniple. El 1941 no hi ha butlletí, s’assigna que desfila amb aquest manaia segons
propi testimoni.

(2) El signe era honorífic per a tot el Maniple. El primer butlletí on figuren els noms dels manaies és el del 1946, es
pressuposa que aquest manaia portà el signe anteriorment però, amb les dades obtingudes no es pot constatar.

(3) El signe era honorífic per a tot el Maniple.

(4) El signifer desfilava a peu.
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BOTZINARI D’ORDRES
El Botzinari d’ordres és un càrrec que es va constituir l’any 1952. És un càrrec organitzatiu dins del
Maniple que és d’assignació directe de la Junta Directiva i és independent de la llista de puntuació.
Entre els anys 1952 i 1986 el nom del manaia que desenvolupava aquesta tasca figurava en el
butlletí, però a partir de l‘any 1987 es va decidir no deixar-ne constància.

La relació de manaies que han exercit aquest càrrec, segons els butlletins anuals (entre els anys
1952-1986), i segons propi testimoni (a partir del 1987) són:

AURIGA
La figura d’auriga es va constituir l’any 1950 amb la construcció del carro romà, es va suprimir
entre els anys 1958 i 1981, i es va restituir de nou entre els anys 1982 i 1989.

La relació de manaies que han exercit aquest càrrec, són:

(1) Aquest manaia té una duplicitat puntual de càrrecs ja que ha exercit
d’auriga els anys que detalla la gràfica corresponent.

(2) Aquests manaies tenen una duplicitat de càrrecs ja que consten com
a decurions els anys que detalla la gràfica corresponent.

(1) El butlletí del 1982 indica que l’auriga havia de ser el manaia Pere Fina, però
en realitat no va exercir el càrrec.

(2) Tot i no constar el nom de l’auriga en el butlletí de l’any 1986, el manaia que
va exercir com a tal va ser Alexandre Masó i Bartrina.

(3) El butlletí del 1990 consta que hi hauria carro romà, fet que en realitat no es
va produir.

Els nostres estatuts preveuen la categoria de Soci Protector de la Confraria, adreçada als socis que vulguin
ajudar a aconseguir una economia més sanejada, amb la finalitat de poder fer front a despeses i inver-
sions del tot necessàries i que, per motius de tresoreria, s’han d’anar ajornant en el temps per no perju-
dicar el pressupost ordinari anual del dia a dia de la Confraria i veure minvades les activitats habituals.

La quota anual, per ser soci protector, és de 20 euros que, sumats als 20 euros de la quota anual,
sumen un total de 40 euros. D’aquesta manera es doblarien les aportacions anuals a la Confraria i
facilitaria, en gran manera, l’augment i l’actualització dels ingressos.

ANIMEU-VOS A FER-VOS “SOCI PROTECTOR”
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Aquest article intenta descriure alguns fets desconeguts per la majoria dels que
componem la Confraria actual. Enguany, després de buscar un argument que oferís una
certa amenitat, aquest que publiquem ara possiblement desperti la curiositat del lector
i, si és així, haurem contribuït al fet que alguns esdeveniments viscuts per la nostra entitat
no restin oblidats. Malgrat tot, afortunadament, el nostre arxiu conserva diversos
documents sobre aquests temes que convenientment investigats permeten lligar el fil de
la nostra petita història.

Per explicar millor la qüestió que tractarem, hem de retrocedir a l’origen dels nostres
Manaies, quan acabada la Guerra Civil s’intenten recuperar les tradicions de la Setmana
Santa que s’havien perdut en el conflicte. Amb aquesta intenció, l’any 1940, un grup
de joves gironins aconsegueixen improvisar una formació de manaies per la processó
del Divendres Sant, llogant a Barcelona, a última hora, unes miserables disfresses -
possiblement de cartró pintat - que recreaven la indumentària del soldat romà. L’any
següent, aquella iniciativa es consolidà organitzant un Maniple compost inicialment de
trenta manaies, amb equips en tota regla i, sobretot, amb un esperit nou, seriós i
digne.

El restabliment dels nous Manaies s’havia fet sota el compromís del respecte que s’exigia,
a les manifestacions externes de religiositat, condició indispensable, a més, per fer oblidar

als gironins el mal record dels antics manaies -
mercenaris d’aiguardent i bunyols - de conducta
grotesca i desgavellada, però de noble intenció.
Justifiquem aquest punt remetent-nos al que
documenta el nostre arxiu:

“Els “manaies” d’avui coneixem només per
referències el que foren els “manaies”
d’abans...amb llurs capes llargues, blaves o
vermelles, les barbasses i els equips de cartró i
purpurina. S’ha blasmat molt dels antics
“manaies”, i això no està gens bé. Tenien llurs
defectes i llurs debilitats, però servaren una
tradició antiga...I si els vells “manaies” foren com
foren, no cal donar-los tota la culpa: els temps
eren menys seriosos...”.

Així, doncs, la recuperació del Maniple havia de reunir la màxima formalitat, d’acord
amb el seu objectiu i el que la nostra ciutat desitjava dels nous manaies. La gent jove
que s’incorporà també coincidí en un altre aspecte, més transcendent encara: Girona
acabava de patir la tragèdia d’una revolució i d’una guerra civil i necessitava tots els
esforços d’una reconciliació i implicació dels seus ciutadans en iniciatives comunes que

Francesc Masdevall i Reitg

RECORDANT EL PASSAT
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recuperessin el clima de pau i convivència desitjat. Amb
la voluntat de superar la situació i de passar pàgina
ràpidament, els manaies acolliren gent de tota
procedència, sobretot jove, sense mirar el carnet de
cadascú. Potser aquesta va ser la millor tasca dels
primers Manaies.

La bona disposició i serietat demostrada amb aquella
conducta afavorí que la Confraria de la Puríssima Sang,
que aixoplugava als Manaies al seu local de l’Església del
Carme, els proposés afiliar-los dins la seva institució.
Malgrat els avantatges que això suposava, va prevaler el
criteri de mantenir-se independents: aquells joves tenien
entusiasme i iniciativa, i la capacitat i els objectius
suficients per establir-se en entitat independent.
Entenent-t’ho així, l’any 1944, el bisbe Dr. Josep Cartanyà

va decretar constituir-los en Pia Unió de Jesus Crucificat, per iniciar, des de llavors, una
singladura pròpia. Els Manaies aconseguiren perllongar fins l’any 1949, la generosa
hospitalitat que els oferia el rector de l’església del Carme, Dr. Josep Gironella, que també
era consiliari de la Puríssima Sang.

Amb aquesta nova condició, i amb el Maniple en marxa, a partir de llavors, els Manaies es
varen plantejar nous projectes en pro de la Setmana Santa gironina. En aquest sentit,
estimaren convenient iniciar la recuperació dels misteris (1) o passos de la processó del
Divendres Sant. Aquell mateix any 1944, varen encarregar la construcció del pas de la
Caiguda de Jesús, el primer que es construïa a Girona després de la Guerra. Per acompanyar-
lo dignament, es va constituir la Secció de Vestes de la Pia Unió (2).

Aquest esdeveniment va ser l’inici i, a la
vegada, l’estímul per a la fundació de noves
confraries, la construcció de nous passos, i la
recuperació dels elements populars i religiosos
de la processó. Els bons resultats, i l’auge i la
importància que anà agafant la nostra institució,
fou mèrit suficient per què l’any 1947 el Bisbat
considerés avinent elevar la Pia Unió a la
categoria de Confraria.

1941. Una guàrdia excepcional

Per la Setmana Santa de l’any 1941, el Maniple es plantejà una activitat consistent en una
guàrdia de manaies, la tarda del Dijous Sant, amb la intenció de retre honor a una imatge
de Passió. Aquesta iniciativa ja tenia un antic referent en els manaies d’abans. En aquest
sentit trobem un article del Sr. Josep Grahit i Grau, al programa de Setmana Santa de 1950,
que rememora aquella vella guàrdia. Detalla:

Linòleum de Joaquim Pla i Dalmau
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“Des de tiempo inmemorial, en la tarde del Jueves Santo cuatromanaies hacían guardia
al Sepulcro en posición de firmes, tan serios e inmóviles que daban la sensación de
estatuas. La guardia se relevaba con toda formalidad y a presencia del Capitán luciendo
éste su típico estandarte; guardia que no cesaba hasta que la procesión había terminado.”

Aconseguida la participació definitiva a la processó del Divendres Sant, ara els nous Manaies
desitjaven una altra actuació per aquells dies. Com era natural, vingueren records de temps
passats amb aquella antiga guàrdia al misteri del Sepulcre i això era un bon antecedent.
Però, en plena postguerra, no es podia comptar amb elsmisteris, ni tampoc amb el Crist de
la Puríssima Sang ni el de la Passió i Mort, que acabaren tots a la foguera revolucionaria.
Davant d’aquesta dificultat, s’optà per una solució immediata i audaç: es va demanar al rector
del Carme, el Dr. Josep Gironella, el permís perquè els Manaies fessin guàrdia al Monument
de l’Eucaristia que s’havia preparat per la litúrgia del Dijous Sant. Amb el seu beneplàcit,
s’organitzaren els torns de quatre manaies que s’anaren rellevant sobre el presbiteri i davant
dels fidels congregats. A algú el va estranyar el fet que els Manaies fessin guàrdia a Jesus
Sagramentat... Amb aquesta paradoxa, el Maniple iniciava, sense saber-ho, el compliment
de la més cara de les seves aspiracions: convertir-se en guàrdia d’honor de Jesucrist, fet que
es posa de manifest, de forma ostensible, cada Divendres Sant a l’acte final de la processó.

Els antics manaies, davant de
l’església del Carme, al c/ Sant
Martí, després de la guàrdia al
temple i a punt d’incorporar-se
a la processó del Dijous Sant.
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1942-1943. La guàrdia al Sant Crist

El Dijous Sant de l’any 1942, als Manaies se’ls
presentà la possibilitat de muntar la guàrdia al Sant
Crist de l’Arxiconfraria de la Passió i Mort, a l’església
de Sant Feliu que succeïa l’antic que havia presidit
les processons d’abans de la Guerra. Muntada
l’escena a la capella d’aquesta Confraria, amb la creu
de Crist estirada a terra sobre coixins negres, entre la
foscor i la llum de les llànties, la guàrdia dels
Manaies, sens dubte, alleugeria la severitat i el
dramatisme d’aquell espai.

Per aquella ocasió, i per combinar millor aquest acte i el de la processó del Divendres Sant,
el Maniple va habilitar una sala d’aquesta parròquia com a vestidor del personal. Acabada
la processó, retornà al local de la Puríssima Sang de l’església del Carme per guardar-hi, com
sempre, el vestuari i els equips fins la propera Setmana Santa.

El següent any, 1943, es tingueren dues imatges on fer-hi la guàrdia: la de l’any anterior
- el Crist de la Passió i Mort de l’església de Sant Feliu - i la nova imatge del Sant Crist de
la Puríssima Sang, a l’església del Carme, que fou col·locada a l’altar major perquè els
fidels poguessin besar-li els peus. Aquí, la guàrdia, de quatre manaies, flanquejant el
Crist, estava orientada de cara als fidels – per tant de cara al cor - . Segons ens confessà
l’antic manaia Esteve Colom, aquesta orientació s’aprofitava per aconseguir una perfecta
precisió en el moviment del canvi de guàrdia, davant l’admiració de la feligresia
congregada. El truc era que un membre directiu, des del cor, donava l’ordre executiva i
visual pertinent.

Per donar constància del rigor i seriositat en què es feien aquests actes, és interessant
transcriure unes ordres donades pel Centurió adreçades a Maniple:

“Tarda del Dijous Sant: Per al compliment de la guàrdia, els Manaies desfilaran amb la
formació completa i composta de 5 equites (3 amb llança, 1 timpani i 2 trompetes), 5
potentiors, signe, infans, 9 músics, bandera i una optiada de 24 manaies.

Itinerari: Es sortirà del Carme i se seguirà per Ciutadans, plaça del Vi, Rambla, Ballesteries
i plaça de Sant Feliu. Aquí sortiran de formació: 3 potentiors (un cap de guàrdia), 2 tambors
i dos pifres, 1 signe i 12 manaies d’optiada i s’incorporaran al cos de guàrdia d’aquesta
església. La formació restant retornarà desfilant al Carme per a formar-hi la guàrdia,
havent quedat reduïda a 5 equites (3 amb llança, 1 timpani i 2 trompetes), 2 potentiors
escortant la bandera, 4 músics, 2 infans, 1 centurió oficial de guàrdia, 1 abanderat i 12
manaies d’optiada.

Xilografia de J. Portas
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Les guàrdies es distribuiran en 9 torns per cada església i tindran una duració de vint
minuts. Aquests torns s’indicaran a les portes dels cossos de guàrdia del Carme i Sant
Feliu.

Al dia següent, Divendres Sant, la guàrdia de Sant Feliu sortirà d’aquí i desfilarà fins al
Carme. Reunit tot el Maniple i sota el comandament del Centurió, s’efectuaran les
formacions que s’ordenin per assistir als actes de rigor i incorporar-se a la processó a les
21 hores.

Nota: Finalitzada la processó, els manaies estan convidats a un “repiscolabis” que oferirà
el Penonista de la Confraria de la Passió i Mort de N.S.J.

Girona, 20 d’abril 1943
Firmat el capità: Vicens Nogué”

1944-1948. La guàrdia al “misteri”

El “misteri” de La Caiguda de
Jesús, la tarda del Dijous Sant de
l’any 1944, dia de la seva
estrena, exposat a una capella
de l’església del Carme. Interessa
observar les làmpades originals
amb llum d’oli.

Amb la creació de la Secció de Vestes i la construcció del noumisteri de la Caiguda de Jesús,
l’any 1944, el Maniple va considerar apropiat muntar la guàrdia a aquest grup escultòric, a
l’igual com havien fet els antics manaies amb el pas del Sepulcre. El pas de la Caiguda de
Jesús comptava amb la imatge d’un manaia – un soldat romà - que sintonitzava molt bé amb
el propòsit. A l’església del Carme, la tarda del Dijous Sant, s’organitzaren els torns de
guàrdia, al llarg de quatre hores, en grups de quatre manaies.

La guàrdia al misteri continuà fent-se fins l’any 1948, a l’església del Carme. Els torns de
guàrdia es varen rebaixar a dos manaies que es rellevaven cada 15 minuts amb tota
marcialitat i precisió, el qual moviment havia estat ben instruït i assajat. Cal dir, a més, que
els relleus s’efectuaven en presència de l’oficial de guàrdia o Optio, tot creuant i presentant
les llances. Aquesta instrucció especial dels manaies està degudament documentada en un
reportatge fílmic de l’època.
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L’amic manaia Joan Ferrer Torres, amb motiu d’aquest
article, em va explicar que s’arribà a agregar a la guàrdia
un torn de manaies infans (un dels quals era ell) (3),
amb el comès especial de repartir, entre els fidels
admiradors delmisteri, unes estampetes recordatori que,
per mediació de la corresponent bandeja recaptatòria,
invitaven a contribuir amb la voluntat pecuniària que es
destinava per alleugerir la despesa dels homes que
portaven el pas a la processó. Cal esmentar que la
guàrdia sempre coincidia en plena funció de l’Hora Santa
del Dijous Sant, moment en què hi havia gran
concurrència de fidels i això afavoria el recapte.

No cal dir que aquest canvis de guàrdia eren sonors, per la certa notorietat dels manaies
que, en aquella època, portaven unes barbes postisses molt espesses, mitges a les cames,
espardenyes i armadures de llauna pintada. L’enrenou que s’organitzava amb les guàrdies,
amb les pujades i baixades del cor, contrariava els vicaris de la parròquia, mentre el
complaent rector Mn. Gironella dissimulava, amb un somriure amagat, la seva benevolència
i comprensió.

Hi ha constància que l’any 1948 aquesta guàrdia al misteri també es va fer al curs de la
processó del Divendres Sant. Fou quan s’incorporà el pas del Sant Sopar que, seguint l’ordre
cronològic, s’havia d’intercalar entre el Maniple i la Secció de Vestes. Cal precisar que fins
llavors, les nostres vestes havien anat immediatament darrera dels Manaies formant un
sol seguici que mostrava, orgullós, el seu nou misteri. Amb l’allunyament de les dues
seccions, es compensà aquell desencís, ordenant treure de la formació un escamot de
manaies per posar-los al costat del nostre pas. La intenció era fer veure als que presenciaven
la processó, que aquella Confraria era la dels Manaies. Els quatre xicots a qui tocà assumir
aquest paper tan poc falaguer, ho feren conformats, tot acceptant aquella petita
“penitencia”.

Per la Setmana Santa de l’any 1949 no es va efectuar la guàrdia al misteri perquè, havent
d’abandonar, inexcusablement, la sala-vestidor de la Puríssima Sang, malgrat que el pas
encara es mantenia a l’església del Carme, el Maniple ja havia desplaçat el seu vestuari,
provisionalment, als baixos d’una finca del carrer de la Força, coneguda per Casa Sambola,
i aquesta nova situació dificultava acomplir aquell comès. Els següents anys, amb el nou
local sota les sales Capitulars de la Catedral, la Confraria suprimia definitivament aquesta
activitat tan especial i, en certa manera, sorprenent dels Manaies.

Reproducció del recordatori del pas.
Gravat al linòleum de Joaquim Pla i Dalmau
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1945-1951. La processó del Dimecres Sant (1a època)

Són pocs els confrares vestes o manaies actualment actius
que, en temps ja molt reculats (anys 1945-1966) hagin
participat a una manifestació ara totalment oblidada: el
trasllat processional del pas o misteri del Dimecres Sant.

L’any 1945 - el següent any de la construcció del pas - la Pia
Unió de Jesus Crucificat va considerar convenient promoure
alguns actes de religiositat popular que donessin ambient a
la Setmana Santa, principalment els dies que precedien la
Processó del Divendres Sant. Entre d’altres, es pensà que una
processó pròpia de la Pia Unió s’avindria bé a tal propòsit i es

va plantejar que el vespre del Dimecres Sant es traslladés, amb tota solemnitat, el misteri
fins a un lloc apropiat on quedaria exposat, acompanyat per la Secció de Vestes amb la
bandera de la Pia Unió i el Maniple de Manaies al complet.

Formulada la proposta i sol·licitat el pertinent permís episcopal, el Bisbat la va
considerar mereixedora d’aprovació. El lloc elegit per emplaçar el misteri i iniciar la
processó va ser l’església dels Pares del Cor de Maria. El seu recorregut finalitzaria a
l’església del Carme on el pas quedaria exposat fins el moment d’incorporar-lo a la
processó del Divendres Sant.

Així, doncs, aquell any, el Maniple, compost per 67
manaies, va sortir del Carme per adreçar-se, a marxa
ràpida, a l’església dels P. del Cor de Maria per recollir
la Secció de Vestes. No ho va fer pel camí recte sinó
voltant per la Rambla. Sortí de la plaça de l’Oli,
seguint per Cort-Reial, Argenteria, Rambla, Rbla.
Verdaguer, Carme, Pont Alferes Huarte, Mercat, i Pare
Claret. Aquí començà la processó o trasllat
processional del misteri que era portat per nou homes
mercenaris posats sota el cadafal, amb la participació
d’unes 40 vestes. Continuà per Barcelona, Marqués de
Camps, carrer Nou, Pont de Pedra, plaça del Vi,
Ciutadans i església del Carme. El Maniple obria la
marxa lenta, al ritme sonor i sec de les llances, al igual
que ho feien el Divendres Sant.

L’any següent, la processó del Dimecres Sant comptà amb 50 vestes, l’any 1947, amb 80
vestes, i el 1948 i 1949, amb 100 vestes. Aquest format es pogué mantenir com els darrers
anys, sortint de la plaça de l’Oli, malgrat que en aquella ocasió els manaies s’allotjaren a
la casa Sambola del carrer de la Força. Interessa esmentar que l’any 1947, havent posat
rodes als pas, les vestes pogueren rellevar els mercenaris.

Any 1946. El pas portat sota del cadafal, a la p/ del Vi
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Aquest trasllat processional del Dimecres Sant va significar un costum molt esperat pels
gironins. En aquest sentit, trobem encertat transcriure un fragment d’un article del Sr. Enric
Mirambell, publicat al programa de la Junta de Confraries de l’any 1950:

“El dimecres surt el Misteri dels manaies. Molta estona abans, la mainada i també els
grans, estan esperant veure els soldats romans, tan ben armats i disciplinats. Aquelles
vestidures, que tan endreçades estan tot l’any, ara tornaran a relluir. Van a buscar el
Misteri i el porten des dels Pares del Cor de Maria fins al Carme. Com que el trajecte és
llarg i la comitiva relativament curta, molts la veuen passar des de dos o tres llocs
diferents, d’altres, que no en tenen prou, van seguint la processó durant tot el trajecte...”

L’any 1950, els Manaies, com que no pogueren disposar del local del Carme ni el de la
Força, a partir d’aquell moment sortirien de la sala situada sota les Capitulars de la Catedral,
la qual el Bisbat havia concedit a la Confraria com a Castrum dels Manaies. Amb motiu del
Xè Aniversari, es convidaren a participar a la desfilada els Maniples de Banyoles, Amer i
Maçanet de la Selva, integrant-los dins del nostre Maniple, amb lo qual es configurà una
formació d’uns cent-cinquanta manaies.

La crònica d’aquella concentració descriu:

“La cerimònia tingué dues parts. La primera va consistir en la reunió dels Manipuls, a la
Plaça del Vi, per a rebre l’ensenya que ofrenà l’Ajuntament i, la segona, va ser el trasllat
processional del “misteri”... Els diferents Manipuls es reuniren a la Plaça de la Catedral i
al carrer de la Força, on s’organitzà una desfilada de “manaies” que seguí per Plaça de
l’Oli, Carrer Ciutadans, fins a Plaça del Vi.

L’ordre de la comitiva va ser el següent:

- Equites de Girona
- Tímpani i buccinaris de Girona
- Centurió de Girona (Cap de línia) i Centurió de Banyoles (ajudant), tots dos a cavall.
Trompeter d’ordres de Banyoles
- Esquadra de Potentiores de Girona

Gravats al linòleum de Joaquim Pla i Dalmau corresponent al llibre
Estampes de Girona, del mateix autor, editat l’any 1949
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- Banda de pifres i tambors, dirigida pel Mestre Banda de Girona i formada pels timbalers
de Girona, Banyoles, Amer i Massanet i pels pifres de Girona i Banyoles
- Manipul de Massanet de la Selva
- Manipul d’Amer
- Manipul de Banyoles, amb la seva esquadra de Potentiores al davant i una optiada de
manaies
- Manipul de Girona, amb la segona esquadra de Potentiores i dues optiades de manaies
- Quadriga del Manipul de Girona i equites

En arribar la formació a la Plaça del Vi, pujaren al despatx de l’Alcaldia els manaies
encarregats de rebre la nova bandera. L’alcalde, Sr. Antoni Franquet (4), la lliurà al

signifer Josep Comas. També es va fer
el lliurament d’unes llaçades amb la
inscripció ”X ANIV. MANIP. GERUND” a
les ensenyes dels Manípuls forasters.
Immediatament, per fer honor a un
excés d’amabilitat de l’Ajuntament de
Girona, tota la tropa de “manaies” va
trencar files i passà al saló de
sessions on es celebrà el “piscolabis”
amb els tradicionals bunyols i xerès.

Obeint el toc del trompeter d’ordres, es va refer la formació davant l’ajuntament i els
manaies feren via cap a l’església dels PP. del Cor de Maria, passant per la Rambla
Verdaguer, Pont Huarte, Gran Via, Joan Maragall i Pare Claret.

Davant l’Església dels PP. del Cor de Maria s’organitzà la processó, que obriren els manipuls
de ”manaies” en el mateix ordre que hem ressenyat. Seguia la secció de ” vestes” de la
Confraria amb el nou guió...fileres de confrares de totes les edats; “misteri” portat pels
confrares... bandera de la Confraria, també acabada d’estrenar... i la presidència. Tancava
la processó la Banda de Música del Regiment d’Infanteria d’Alcàntara núm. 33.

La comitiva seguí per la Ronda del P. Claret, Plaçá Marquès de Camps, carrer Nou, Rambla,
Ballesteries fins la porta dels Apòstols de la Catedral, per on entrà el misteri entre dues
compactes fileres de manaies.”

L’any 1951, sense extraordinaris, la desfilada del Maniple, per recollir el misteri, va ser per
plaça Catedral, Sant Feliu, Ballesteries, Rambla, i continuà l’itinerari de l’any anterior fins
l’església del Cor de Maria. El de tornada de la processó va ser com el dels anys 1945-1949,
passant per la plaça del Vi i allargant-lo per Cort Real, Ballesteries i pujada St. Feliu, per
acabar a la Catedral.

Els manaies Narcis Grosset, Josep Comas i Vicens Nogué,
reben la bandera del Maniple de mans de l’Alcalde Antoni Franquet
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1948-1966. Altres confraries també fan les seves processons

Arribats a aquest punt, cal esmentar que
aquella iniciativa pionera de l’any 1945, de
promoure activitats en pro de la nostra
Setmana Santa, donà excel·lents resultats.
Tant en la creació de noves confraries com en
la construcció de nous misteris i, també,
d’alguns trasllats processionals de passos.

La confraria del Silenci va ser la primera que,
l’any 1948, va secundar la nostra idea del trasllat
processional, amb el pas de la Trobada de Jesús
(dimarts Sant). La seguí, l’any 1951, la Confraria
de Sant Isidre Llaurador amb el de l’Oració a
l’Hort (un any el dimecres i després els dimarts
Sant) i, amb menys constància, les confraries
dels Dolors (el dissabte Sant amb la processó de
la Soledad), la Confraria del Davallament amb el
corresponent pas, i la confraria de Jesús i els Nens amb el pas de l’entrada de Jesús a Jerusalem.

D’aquestes senzilles processons, en són un reflex un article del Sr. Jaume Pumarola publicat
al programa de Setmana Santa de l’any 1951. Diu així:

“El dimarts i dimecres Sant s’organitza cap al tard, el trasllat processional dels “misteris”
de la Congregació Mariana (Confraria del Silenci) i la Confraria de Jesús Crucificat. El primer
sortint del carrer de la Força es dirigeix al Temple del Sagrat Cor, el segon, i aquest més
espectacular puix hi assisteixen els manaies, surt de l’església dels PP. del Cor de Maria
fins a la de la Catedral.”
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1952-1966. La processó del Dimecres Sant (2a època)

A partir de la sortida de l’any 1952, es
va canviar totalment el sentit de la
maniobra del trasllat processional del
misteri. La ubicació de la seu de la
Confraria al nou Castrum de la
Catedral, que també facilitava
guardar-hi el pas durant l’any, exigia
una altra estratègia: en lloc d’anar a
buscar-lo i fer la processó al retorn,
ara la processó seria d’anada, sortint
de la plaça de la Catedral per anar a

la capella de la Casa de Misericòrdia (antic Hospici i actual Casa de Cultura). L’itinerari va
ser: Catedral, Força, plaça de l’Oli, Ciutadans, plaça del Vi, Pont de Pedra, carrer Nou,
Marquès de Camps, Alvarez de castro, plaça Hospital i capella de l’Hospici. Acabada la
processó, els Manaies tornaren per plaça Hospital, Gran Via, carrer Nou, Pont de Pedra,
Rambla, Ballesteries, pujada Sant Feliu i plaça Catedral. Aquesta desfilada final dels Manaies
es va modificar substancialment. Les dues Optiades formaren de costat i es deixà la típica
formació de “a dos” per reunir tot el Maniple en fileres de “a quatre”.

El Dimecres Sant de 1953, es traslladà el misteri, com els darrers anys, a la Casa de
Misericòrdia. Per aquesta processó, s’assajà amb molt d’èxit una nova formació del Maniple
amb dues seccions. Es varen col·locar, davant de la Secció de Vestes, els equites, potentiors,
part de la banda, Centurió, i 1a Optiada i, al darrere les vestes, la Bandera del Maniple, la
resta de la banda, 2a Optiada i la biga (carro romà de dos cavalls) amb més equites.
D’aquesta manera la processó no acabava esllanguida i tenia un final complet i acabat. Els
itineraris foren com els darrers anys.

L’any 1954, la processó del Dimecres Sant fou una repetició de l’any anterior. En la desfilada dels
Manaies, de retorn de la Casa de Misericòrdia cap el Castrum, es temptejà una nova formació
en columna de “a quatre” i amb els equites reunits darrere, sota el comandament del Centurió.
La biga sola obria la marxa del Maniple.

Amb motiu del XVè Aniversari dels Manaies, a la
processó del Dimecres Sant de l’any 1955,
assistiren els Manaies de Llagostera. Vingueren
amb la seva magnífica banda de cornetes i
timbalers. Aquesta banda es diferenciava de la
del Maniple de Girona pels plumalls blancs de
sobre les crineres vermelles. Quedaren molt bé,
deixant un gratíssim record als gironins. Una
vegada més es varen repetir els mateixos
itineraris dels darrers anys.

Banda de cornetes i tambors de Llagostera
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L’any 1956, la Setmana Santa va ser desgraciada; va ploure el
Dimecres i el Divendres Sant, i els manaies només pogueren sortir,
excepcionalment, a la processó que celebrà la Confraria dels Dolors el
Dissabte Sant. El següent any es va fer la sortida amb la normalitat de
sempre, i el 1958, l’única novetat va ser la introducció d’una nova
formació del Maniple per la desfilada de retorn de la Casa de
Misericòrdia, disposant les Optiades en columna de “a vuit”, que es
repetí, amb èxit, els anys següents.

L’any 1959, els manaies guardaren un bon record amb la celebració
del XXè Aniversari. Per aquesta ocasió, la Confraria va construir un
segon pas: el de l’Ecce-Homo. El Dimecres Sant, abans de la processó,
se celebrà l’acte de benedicció del nou misteri, 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 l’acte
baixant l’escalinata de la Catedral. L’espectacle de tota la Confraria
reunida entorn del nou misteri, joiosa de rebre el nostre prelat en un
lloc tan apropiat, va culminar una efemèride memorable. Ni la forta
ruixada què obsequià el temps va poder aigualir la solemnitat del
moment. Acte seguit se celebrà la processó, com era acostumat, i va
ser la primera Confraria que portaria dos misteris a la Processó.

(1) Any 1959. La I Optiada. El primer manaia de l’esquerra és l’Estanislau Murtra i el signifer en
Joaquim Busquets. Se celebrà la processó baixant pel carrer de la Força, sota la pluja que va
anar minvant. Es pogué arribar a l’Hospici sense dificultats

(2) Any 1959. L’única foto existent de la benedicció del nou pas
El Sr. Bisbe Dr. Josep Cartanyà, el mestre de cerimònies del prelat, Dr. Teixidor, el Centurió
Vicens Nogué i el nou “misteri” de l’Excce Homo i els seus portants, a la plaça de la Catedral

(1) (2)
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El trasllat processional del Dimecres Sant es pogué mantenir fins
l’any 1966, sense gaires novetats, seguint l’itinerari acostumat.
Aquell any la processó va estar precedida per l’acte de
descobriment de la placa al carrer dedicat als Manaies. Amb motiu
de la celebració del XXVé Aniversari, l’Ajuntament va concedir el
nom de SUBIDA “DELS MANAIES” (5) al carrer del costat nord de la
graonada de la Catedral que acaba amb la portalada de l’antic
Castrum on va estar hostatjat el Maniple els anys 1950-1974. Cal
destacar que aquesta modesta via urbana presentava una bona
activitat en temps de Setmana Santa ja que d’allí sortien les
formacions del Maniple. La concessió del Consistori Municipal va
ser com a homenatge i reconeixement als Manaies per la seva
aportació cívica a la ciutat.

Dins el context dels trasllats processionals del Dimecres Sant, trobem un article del canonge
de la nostra catedral Dr. Lamberto Font, publicat en un programa de Setmana Santa que,
malgrat ser de l’any 1949, guarda perfecta sintonia amb aquest moment cronològic del
present escrit. Fem notar l’admiració que suscitaven aquestes processons a la mainada, fet
comprensible per desenvolupar-se, a diferència de la del Divendres Sant, dins un horari
possible per ells (al vespre), i encara més a partir de l’any 1952 en què la processó dels
Manaies, principal atractiu dels infants, s’iniciava com a primer acte. El reproduïm parcialment:

“Los ”Misteris”, a pesar de ser siempre los mismos, a excepción de los años en que se
inaugura uno nuevo, juntamente con la presencia de los manaies, son las dos cosas que
más atraen la atención de la gente menuda y muchas veces de los que no lo son…Durante
el dia, Martes y Miércoles Santos, la madre, la abuela, la tía, han de acompañar a sus
hijos, a sus nietos o a los sobrinitos a visitar los “misteris” y por la noche presenciar el paso
gallardo y cada vez más noble de nuestros “manaies”. No importa que los hayan visto ya
dos o tres veces; los pequeños no se contentan de ello y piden volver a verlos como si del
“carrer Nou” a la” plaça del Vi” hubieran sido cambiados o transformados.

Any 1966. L’Optio Abanderat Joaquim Casals, el més veterà del
Maniple, descobrint la nova placa, en presència de les autoritats

Gravats al linòleum de Joaquim Pla i Dalmau corresponent al llibre
Estampes de Girona, del mateix autor, editat l’any 1949
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1967. La processó del Dimecres Sant se suprimeix

Els darrers anys ja s’havien superat algunes dificultats imposades pel creixement urbà, un
altre estil de vida i els nous aires postconciliars que portaren, a tot arreu, una profunda crisi
a les processons de Setmana Santa. Algunes confraries ja havien anat suprimint els seus
trasllats processionals: Sant Isidre Llaurador (1957), Silenci (1965), i Davallament (1966),
Dolors (1965) i Jesús i els Nens (1966); amb l’ànim de cenyir-se, únicament, a la processó
principal del Divendres Sant. I és que, llevat de la Confraria de Jesús Crucificat, que amb la
presència dels Manaies, configurava una processó molt consistent, aquests trasllats de
passos tenien poca entitat; en general no hi figurava cap escamot d’acompanyament, ni
banda de música, ni res que l’hi donés certa solemnitat; i enmig del tràfec rodat dels anys
seixanta, aquelles senzilles processons - que quedaven molt bé per la Girona dels anys
quaranta i cinquanta - ara cantaven una mica, eren un inconvenient i es recomanava
suprimir-les. En conseqüència, l’any 1967 la nostra Confraria suprimia la processó del
Dimecres Sant.

1967. El lliurament del penó el Dimecres Sant

I amb l’eliminació del nostre trasllat processional, a partir de l’any 1967, la Confraria de
Jesús Crucificat, si volia continuar sortint el Dimecres Sant, havia de buscar un nou motiu
per fer-ho. Com que per ocurrències els manaies no anaven faltats, hi trobaren solució
ràpidament: s’organitzà una cerimònia
amb la intenció de donar solemnitat al
nomenament del confrare que havia
merescut l’honor de ser el Penonista de
la Confraria. Aquest acte, que fins llavors
es feia en privat, no s’havia exterioritzat
mai i l’únic protocol era el del Divendres
Sant quan els Manaies l’anaven a buscar
per acompanyar-lo fins la Catedral per
participar a la processó del Sant
Enterrament.

El Penonista a la Processó del San Enterrament dels anys 1950-1954. Cal observar que els
penonistes d’aquella època anaven amb la cara tapada. Els pals de la bandera dels cordonistes i

els dels arrengladors eren de fusta que es varen canviar pels actuals a l’any 1955

Per la cerimònia es va disposar que una representació de la Secció de Vestes, escortada pel
Maniple, desfilaria fins al seu domicili per lliurar-l’hi el penó. Durant l’acte, els Manaies es
mantindrien a peu de carrer formant la guàrdia d’honor de rigor, mentre s’exposava el penó
als ciutadans. Acabats els protocols, es faria l’acostumada desfilada pels carrers de Girona.

Aquell any 1967, es desenvolupà l’acte de la manera prevista. El Maniple que, des de
sempre, a la sortida del dimecres, havia marxat al compàs lent i rítmic de les llances en tota
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la processó, se sorprengué d’haver de prescindir d’aquest moviment, malgrat resultar un
alleujament important a la “gimnàstica” dels manaies en Setmana Santa. Aquesta
“relaxació”, però, aquell any es va veure alterada amb la novetat del domicili del penonista,
el confrare Miquel Gil Bonancia, que vivia als confins del barri de Sant Narcís - al carrer
Lepant -, que va comportar una bona excursió pels manaies.

Aquesta reforma de la sortida del Dimecres Sant, que a
l’any 1967 podia semblar una solució efímera, s’ha
mantingut vigent fins els nostres dies. Amb el temps s’ha
millorat el protocol de la cerimònia a l’arribada al domicili
del penonista i la instrucció dels Manaies a peu de carrer.
S’han planejats itineraris variables, més propers o més
llunyans. I s’ha implantat una parada de lluïment dels
Manaies a la plaça del Vi, ben oportuna i aprofitada per la
població infantil. Tot plegat ha esdevingut una tradició i
una bona aportació a la vida gironina.

Dimecres Sant de l’any 1993. Acte de lliurament del penó a l’antic manaia fundador Joaquim
Casals Ortiz. En aquest moment passa revista al Maniple

Divendres Sant de l’any 1993. El penonista Joaquim Casals desfila, a cara descoberta,
acompanyat per una representació de la Secció de Vestes escortats pel Maniple

1941-1963. Trasllat dels passos per la processó del Sant Enterrament

En la ciutat d’aquella època llunyana, la tarda del Divendres Sant oferia aquell ambient de
recolliment tant peculiar de la Setmana Santa gironina. D’una manera molt especial, es
percebia l’emoció continguda dels moviments preliminars de la Processó del Sant
Enterrament. Pels carrers i les places passaven algunes vestes atrafegades i disperses, i el
redoblar dels tambors dels Manaies es feia sentir per tota la ciutat: “Ja passen per la
Rambla... Ara són al Carme... Van a la Catedral per anar a la processó.”

El penó de la Confraria de Jesús Crucificat posat al balcó d’un
penonista, com mana la tradició. És l’original de l’any 1950
que brodà la monja Victoria de les Adoratrius
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Les confraries que, els primers dies de la Setmana Santa, havien efectuat els trasllats
processionals de passos a les seves esglésies per mantenir-los exposats fins el Divendres
Sant, quan arribava aquest dia es mobilitzaven per la Processó del Sant Enterrament. Les
altres confraries – les que no havien fet trasllat processional - també es trobaven amb
situació semblant. Unes i altres – totes les confraries - havien d’acudir al peu de l’escalinata
de la Catedral per estar a l’hora de la sortida de la Processó.

Aquesta fet ocasionà, el vespre del Divendres Sant, els corresponents desplaçaments
corporatius de les confraries – cada una pel seu costat -, amb un animat moviment de
vestes, passos i manaies que, sense massa intenció, originaven uns petits seguicis o trasllats
processionals, que concorrien pels carrers de la ciutat, tots al mateix temps i per camins
diferents. Cada any, abans d’arribar a la Catedral, es produïa la inevitable col·lisió de
comitives que convergien al final del seu recorregut. Aquest conflicte s’incrementava, encara
més, amb la concurrència de les bandes de música, les agrupacions corals, els organismes
oficials, la companyia d’honors de l’exèrcit... i algunes vestes que anaven pel seu compte,
atrafegades amb el seu “cucurutxu” sota el braç i, a l’altre braç, el ciri corresponent,
esventant la sorra del carrer amb el voleiar de les faldilles; sorra que s’havia escampat el
dia abans per evitar l’efecte del degoteig de la cera del seguici processional.

Transcrivim un relat adient a aquesta bonica
il·lustració:

“Un moment que commovia era quan la
Confraria de la Puríssima Sang treia el Sant
Crist de l’església del Carme per portar-lo en
comitiva, estès o alçat, a la Catedral per la
processó. Quan el Manaies residien al
Carme, l’acompanyaven, amb la Secció de
Vestes i el pas de la Caiguda de Jesús, enmig
d’una emoció continguda i expectant...”

A tot aquest moviment s’hi afegia, també, el
del Maniple de Manaies que, seguint la
tradició, anaven a buscar els Penonistes per a
retre’ls l’honor merescut. S’escollia l’itinerari
més convenient, i es procurava anar a recollir,
primer, al penonista de la nostra Confraria i, després, el Principal (de la Purísima Sang o de
la Passió i Mort segons s’escaigués). Dintre del possible, es feia coincidir l’itinerari de retorn
amb el camí que seguiria la nostra Secció de Vestes per tal que s’afegissin darrere del
Maniple i poder pujar, tot junts, a la plaça de la Catedral. Si això no era possible, es destinava
els Equites de reraguarda perquè anessin a buscar, pel seu compte, els passos i les Vestes.
Aquesta formació es feia sempre pendents de l’hora amb la finalitat d’evitar un retard en
la sortida de la Processó. Per aquest motiu, el Centurió podia adoptar el canvis d’itinerari i
disposició que cregués necessaris.
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Mostra fidedigne d’aquest darrer punt, la crònica de la Confraria, publicada al programa de
Setmana Santa de l’any 1955, descriu, en relació a l’any 1952:

“El Divendres Sant la Confraria assistí a la Processó. Com que per la novetat d’haver d’anar
a buscar el misteri a la Casa de Misericòrdia el Manipul es retrassà, va ésser precís fer un
prodigi amb l’itinerari de tornada, taponant altres confraries que s’havien avançat i situant
els nostres equites de manera que ens fos possible arribar a la Catedral abans que sortís
el porrer. Malgrat tot, ho confessem, arribàrem tard.”

Aquesta eventualitat, obligà el Maniple a fer mitja volta a la marxa, per afegir-se
ràpidament davant la processó, tot renunciant a entrar al Castrum com era acostumat.
Resultat d’això, aquell any els manaies compliren amb escreix el precepte del dejuni del
Divendres Sant: s’abstingueren del frugal i ràpid refrigeri que cada ú es portava per recobrar
les forces necessàries per la processó que, en aquella època, tenia una durada d’unes quatre
hores o més. Aquesta eventualitat va posar en evidència la resignació, l’austeritat i la
fermesa dels nostres manaies d’aquells temps ja molt llunyans.

* * *

I ara farem punt final a aquest escrit. Amb les dades que he pogut aportar sobre un tema
tan distant, penso que el relat ha resultat prou consistent. Desitjo hagi complagut i despertat
la curiositat del lector.

Enguany aquesta col·laboració és la número vint de la sèrie d’articles, iniciats l’any 1994,
sobre temes dels Manaies de Girona i la seva Confraria. Agraeixo l’interès dels amics que
m’han animat a continuar amb la dèria de regirar la nostra petita història recollida a l’arxiu
de Sant Lluc. La meva intenció ha estat treure alguns d’aquests papers a la llum, en forma
d’articles, i facilitar que el seu contingut no quedi relegat a l’oblit.

Agraeixo, també, la informació aportada pel confrare Joan Ferrer Torres relacionada amb els
anys quaranta, al president de la Confraria Narcis Reixach per concedir-me aquest espai i a
l’amic manaia Carles Borrell per l’encert en la compaginació d’aquest treball.

Girona, març de l’any 2018
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(1) A Girona, als passos de la processó de Setmana Santa el llenguatge popular els anomenava “misteris”.
Això venia d’antic, de quan s’havien representat els “autos sacramentals” en els quals alguns
personatges interpretaven escenes de la Passió de Jesús en el curs de la processó, o abans o després
i a vegades a dins les esglésies. Certs excessos havien provocat una enèrgica intervenció episcopal.
Amb el temps aquestes escenes es limitaren a les processons per mitjà de representacions plàstiques
en forma de grups escultòrics formant els “passos”. No és estrany, doncs, que el poble continués
denominant “misteris” aquestes figures que representaven les escenificacions dels antics “autos”.

(2) L’article El pas o “misteri” de la Caiguda de Jesús, tracta profusament aquest tema. Publicat al butlletí
de la Confraria de l’any 2014. Autor: Francesc Masdevall Reitg.

(3) Es manaies ”infans” d’aquell moment eren en Joan Ferrer Torres, Josep Geli, Josep Ma Mascaró, i
Joaquim Pla Bartina.

(4) L’alcalde Sr. Antoni Franquet Alemany era el pare del manaia Josep Franquet Riera, que va ser el
segon Centurió del Maniple (va succeir Vicens Nogué), i en Josep era el pare de la Nuria Franquet Font.

(5) A la placa encara l’hi falta catalanitzar-la. S’hauria de fer. Precisament els Manaies empraren el català
ja a partir dels primers butlletins dels Manaies, a l’any 1949. I està a la vista de tots, el penó i el guió de
la Secció de Vestes, de l’any 1950, amb la descripció en català: CONFRARIA DE JESUS CRUCIFICAT. Altres
confraries, d’abans i de després, encara les tenen en castellà, tot i que algunes ja les han catalanitzat.

Autoria de les il·lustracions:
Joaquim Pla i Dalmau, J. Portas, L. Sibils i altres dibuixos i fotos d’autor desconegut

NOTES



Formació d’Equites i Comandament:
David Garcia (Signe), Narcís Mas (Centurió),
Carles Rufí, Pere Barriuso, Xavier Reverter, Elies Castro (Dec.),
David Bonifacio, Carles Coll, Marc Cuadrat, Rafael López, Pere Omedes,
Xavier Presas.

Formació Potentiors: Agustí Bisbe, Rodolf Múrcia, Joan Puatè,
Francesc Casas (Dec.), Enric Delgado, Josep Soriano, Jordi Galera, Joaquim Otal, Santi Cots.

Maniples Setmana Santa 2017



Formació Banda: Jordi Ministral (Optió), Jaume Fonalleras (Signe) Infant:Martí Carbó

Formació Bandera i escorta: Joan Tomas, Santiago Ferrer, Joan B. Garcia (Botzi.),
Gaspar Jou (Optió Banderer), J. Lluís Puaté (Optió Coman.), Arcadi Viñas, Xavier Rivera.

TIMBALS:
Carles Fernàndez
Joaquim Genover
Francesc Mascort
Aleix Boix

Josep Masdevall
Jordi Trilla
Bernat Grau

BOMBOS:
Gerard Soberano
Joan Falcó
Eudald Herranz
Gustavo A. Torres
Marc Bonin

PIFRES:
Jordi Tomàs (Dec.)
Marc Moret,
Aleix Masferrer
Albert Puignau

Eduard Sant
Quim Moret
Narcís Pérez
Lluís Sant



Formació 1a Optiada: Francesc Masdevall (Optió), Joan J. Muñoz (Signe)

Xavier Subirà
Oriol Vila
Miquel Mascort
Santiago Múrias
Joan Cornellà

J. M. Planas de Farners
Daniel Alibés
Carles Mascort
Joaquim de Ribot
Jordi Buiza

Carles Borrell (Decurió)

Joel Múrias
Biel Mas
Josep Lluís Duran
Ángel Lapiedra
Miquel Casals

Joel Gauchía
Marc Borrell
Sergi Borrell

Jordi Gauchia (Decurió) Infant: Aniol Gironella

Formació 2a Optiada: Narcís Reixach (Optió), F. Xavier Casan (Signe)

Adrià Font
Miquel Gutiérrez
David Font
Xavier Esturi
Pere Pons

Xavier Molina
Jordi Buisan
Arcadi Viñas
Sergi Esturi
Josep M. Castells

Manel Garcia (Decurió)

F. Xavier Casan
Marc A. Márquez
Marc Molina
Ricard de Quintana
Aleix Blanco

Joan B. Garcia (Botzinari)
Carles Arana
Francesc Masdevall
Jacint Morales

Joan Alenyà (Decurió) Infant: Marc Esteba



Formació 3a Optiada: Josep M. Masferrer (Optió), Carles Boadas (Signe)

Alfons González
Oriol Darné
Manel Milla
Arnau Omedez
Eduard Martinez

Joaquim Cassany
Aniol Llorens
Manel Casas
Carles Callís
Àlex Sáez

Josep Angelats (Decurió)

Xavier Colom
Josep M. Fina
Xavier Roca
Marc Cassany
Eduard Crehuet

Ignasi Soberano
Marc Sureda
Narcís Feliu

Ramon Prior (Decurió) Infant: Joan Marcó

TOT EN PATINATGE I HOQUEI

C. Pau Casals, 8 bxs. 3, 17001 Girona · Tel. i fax: 972214980

www.skatidor.com · info@skatidor.com
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HIPER MOBLE
GIRONA
MAGATZEM CENTRAL, OFICINES i OUTLET:
Pol. Ind. Les Conques, s/n - 17243 LLAMBILLES
Tel. 972 46 81 86 - hipermoble@hipermoble.com

HIPER MOBLE
Ctra. Barcelona, 135 - 17003 GIRONA
Tel. 972 20 33 04

tot pel teu nadó!

HIPER MOBLE GIRONA
Ctra. Barcelona, 121 - 17003 GIRONA - Tel. 972 41 03 51

HIPER MOBLE SALT
Pg. Països Catalans, 22 - 17190 SALT - Tel. 972 23 02 61

HIPER MOBLE Selecció
Ctra. Barcelona, 135 - 17003 GIRONA - Tel. 972 20 33 04

HIPER MOBLE BLANES
Av. Europa, cant. C/ Estació, s/n - 17300 BLANES - Tel. 972 35 56 21
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Què us va motivar perquè un bon dia us
apuntéssiu de manaia?
De fet no m’hi vaig apuntar, ja hi vaig
néixer. Al taller del pare es va començar a
construir manaies als anys 40. De petit, el
meu divertiment en tornar de l'escola, era
poder jugar amb els cascs, les cuirasses i
les llances. Això em va motivar ser manaia
petit.

Quins records teniu de la vostra primera època... (assajos,
companys, local)?
Recordo la meva sortida de manaia petit, feia un fred de mil dimonis
i ens escalfàvem les mans amb les torxes. També recordo la primera
sortida de manaia gran portant el signe de comandament.

He fet moltes sortides extres? I quins records en teniu?
De las sortides extres, la d’Albi la recordo molt especialment, com
també la del 75 aniversari amb la desfilada de tots el manípuls de
la província en una sola formació, fou molt emocionant.

Teniu alguna anècdota o record en especial de tots aquests anys?
Un any se suspengué la processó, ja que amenaçava pluja. El
president de la confraria, el Sr. Narcís Omedes, ens digué que podíem
anar directament a fer el ressopó. En arribar al restaurant, ens
digueren que també l’havien suspès. L’enrenou va ser considerable
i el Sr. Omedes va fer mans i mànigues perquè ens el preparessin.
L’espera va ser considerable i la xocolata, d’espessa, no en tenia res.

Com veu ara en l’actualitat el Maniple dels Manaies?
Fa molts anys que seguim la mateixa línia. Actualment, caldria una
millora substancial.

Canviaríeu alguna cosa quant al reglament o les activitats que
fan els manaies?
El reglament sempre es pot millorar, no hauria de ser intocable.
Quant a les activitats, fa falta una bona actualització.

Seguiu motivat com el primer dia?
I tant, de manaia en seré sempre.

Heu fet companys, o amics per sempre, entre tota la gent que
heu conegut?
Crec que ser manaia, ja és ser amic de tots ells.

Quina reflexió ens podeu compartir del fet de ser manaia?
Fa temps que no estic en actiu, però segueixo col·laborant amb tot
allò que puc per a la Confraria.

Entrevista a RAMON BOIX VILA
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Els següents nens varen sortir d’infants la passada Setmana Santa:

Banda de música
Dimecres Sant: Martí Agustí Carbó
Divendres Sant: Oleguer Oriol Duch

1a Optiada
Dimecres Sant: Aniol Gironella Boix
Divendres Sant: Biel Oliver Alcaide

2a Optiada
Dimecres Sant: Marc Esteba Perelló
Divendres Sant: Miquel Sala Reixach

3a Optiada
Dimecres Sant: Jan Marcó Salleras

Divendres Sant: Pol Gonzàlez Aguilar

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE MANAIES

INFANTS SETMANA SANTA 2017

Concentració el dissabte dia 24 de març a les 16 h
al Castrum de Sant Lluc.

ONZÈ ASSAIG MANAIES PETITS

DILLUNS 19 DE MARÇ
• A les 20 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió del Comandament del Maniple.

DISSABTE 24 DE MARÇ
• A les 16 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió de tots els infants manaia que vulguin
participar en l’Onzè assaig de manaies petits.

DILLUNS SANT 26 I DIMARTS SANT 27 DE MARÇ
• A les 20.30 h, reunió dels suplents de totes les seccions al Castrum de Sant Lluc.
• De les 21.30 a les 21.45 h, el secretari passarà llista al Castrum.
• A les 21.45 h, s’hauran de recollir les llances i els timbals.
• A les 22 h, assaig general.

DIMECRES SANT 28 DE MARÇ
• A les 19 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió de tot el Maniple per fer el lliurament
del Penó al nostre Pendonista.

DIVENDRES SANT 30 DE MARÇ
• A les 18 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió de tot el Maniple per anar a recollir
el nostre Pendonista.

• A les 21 h, assistència a la Processó del Sant Enterrament.

DILLUNS 19 DE MARÇ
• A les 20 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió del Comandament del Maniple.

DISSABTE 24 DE MARÇ
• A les 16 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió de tots els infants manaia que vulguin
participar en l’Onzè assaig de manaies petits.

DILLUNS SANT 26 I DIMARTS SANT 27 DE MARÇ
• A les 20.30 h, reunió dels suplents de totes les seccions al Castrum de Sant Lluc.
• De les 21.30 a les 21.45 h, el secretari passarà llista al Castrum.
• A les 21.45 h, s’hauran de recollir les llances i els timbals.
• A les 22 h, assaig general.

DIMECRES SANT 28 DE MARÇ
• A les 19 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió de tot el Maniple per fer el lliurament
del Penó al nostre Pendonista.

DIVENDRES SANT 30 DE MARÇ
• A les 18 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió de tot el Maniple per anar a recollir
el nostre Pendonista.

• A les 21 h, assistència a la Processó del Sant Enterrament.
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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 DNI per comprovar les dates 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’equites haurà d’assistir obligatòriament a l’assaig del Dilluns Sant i del 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:

JUSTIFICACIÓ DE LES ABSÈNCIES
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.

Per a les justificacions d’absència als assaigs s’haurà d’acreditar de manera justificada,
a criteri de la Junta Directiva, la impossibilitat d’assistir a un o més assaigs per raó de
força major o per motiu poderós no buscat de propòsit.

NOTES DEL REGLAMENT

INSTRUCCIONS PER ALS MANAIES
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.
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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 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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FORMACIÓ MANIPLE ANY 2018

EQUITES

Cornellà i Font, Marc (Signe)

Rufí i Rigau, Carles Presas i Carolà, Xavier Omedes i Colomer, Pere Castro i Ayllón, Elies (Dec.)

POTENTIORS

Cots i Serrano, Santi (Dec.)

Delgado i Velázquez, Enric Galera i Recasens, Jordi Otal i Bautista, Joaquim Soriano i Carreño, Josep
Puaté i Puy, Joan Bisbe i Pradas, Agustí Herrera i Plana, Daniel Múrcia i Batllori, Rodolf

COMANDAMENT

Mas i Cots, Narcís (Centurió)

BANDA

Ministral i Masgrau, Jordi (Optió)

Fonalleras i Codony, Jaume (Signe)

TIMBALS
Fernández i Rodríguez, Carles Trilla i Jou, Jordi Masdevall i Pi, Josep Pradas i Ruiz, Daniel
Genover Estévez, Joaquim Boix i Vila, Aleix Soberano i Serrada, Gerard Grau i Moré, Bernat

BOMBOS
Falcó Dispès, Joan Herranz i Pradas, Eudald Pradas i Jubert, Eduad (Dec.) Torres i Mendoza, Gustavo Adolfo

PIFRES
Sant Canal, Lluís Masferrer i Juliol, Aleix Sant i Canal, Eduard Tomàs i Bartra, Jordi (Dec.)

Moret i Pastells, Marc Puignau i Moreno, Albert Pérez de Puig, Narcís Moret i Pastells, Quim

Botzinari d’Ordres Cuadrat i Pèlach, Marc (Signe de Comandament)

III OPTIADA
Masferrer i Castellà, Josep M. (Optió)

Prior i Tió, Ramon (Dec.)
Sureda i Jubany, Marc
Jordán i Vila, Candi

Crehuet i Baraza, Eduard
Feliu i Alsina, Narcís
Ayats i Vidal, Enric

Cassany i Alemany, Marc
Milla i Guitart, Manel

Martínez i Llapart, Eduard
Darné Freixenet, Oriol

Boadas i Vaello, Carles
(Signe)

Angelats i Muné, Josep (Dec.)
Callís i Pascual, Carles

Omedes i Hervàs, Arnau
Sáez i Jubero, Àlex

Colom i Arnau, Xavier
Fina i Serrano, Josep M.
Roca i Geronés, Xavier

Soberano i Martínez, Ignasi
Llorens i Viñolas, Aniol

Cassany i Alemany, Joaquim
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FORMACIÓ MANIPLE ANY 2018

II OPTIADA
Casan i Luis, F. Xavier (Optió)

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

Gutierrez i Alsina, Miquel
Font i Pujadas, David

Castells i Garangou, Josep M
Esturi i Dalla-Chiesa, Xavier

Pons i Pratsevall, Pere
Molina i Ginés, Xavier

Buisan i Montenegro, Jordi
Esturi i Viñals, Sergi

García i López, Joan Baptista
(Signe)

Alenyà i Fugueras, Joan (Dec.)
Casan i Termes, Xavier
Garcia i Vila, Albert
Molina i Ginés, Marc

Márquez i Muñoz, Marc Antoni
De Quintana i Tuebols, Ricard

Blanco i Critg, Xavier
Arana i Carreras, Carles
Masdevall i Pi, Francesc
Morales i Fraguell, Jacint

BANDERA

Puaté i Costa, Joan Lluís (Optió Banderer)
Casas i Soto, Francesc (Optió Comandament)

ESCORTA A LA BANDERA

Ribera i Pi, Francesc Xavier Ferrer i Crehuet, Santiago Tomàs i Bartra, Joan Viñas i Boluda, Arcadi

ESCORTA EQUITES

I OPTIADA
Masdevall Reitg, Francesc (Optió)

Serra i Farró, Josep M. (Dec.)
Subirà i Lorenzo, Xavier
Murias i Closas, Adrià
Vila i Casellas, Oriol
Buiza i Canals, Jordi

Múrias i Dalmau, Santiago
Planas de Farners, Josep M.
Alibés i Cabrillana, Daniel
Mascort i Yglesias, Carles

Borrell i Ripoll, Sergi

Muñoz i Pérez, Joan J.
(Signe)

Borrell i Boada, Carles (Dec.)
Gauchía i Juncá, Jordi

Mascort i Aguado, Miquel
Múrias i Closas, Joel

Viñas i Redondo, Arcadi
Borrell i Ripoll, Marc

Bonnín i Vilaplana, Marc
Duran i Casas, Josep Lluís
Lapiedra i Fortuny, Ángel
González i Páez, Alfons

Garcia i Hermando, David (Optió)

Coll i Casademont, Carles Reverter i Nogué, Xavier Barriuso i Vidal, Pere Bonifacio i Mallorquí, David



58

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2018

1 Puaté i Costa, Joan Lluís 50 1 1 16 68
2 Masferrer i Castellà, Josep M. 48 1 1 17 67
3 Masdevall i Reitg, Francesc 51 1 1 14 67
4 Casas i Soto, Francesc 42 1 1 17 61
5 Casan i Luis, F. Xavier 41 1 1 17 60
6 Garcia i Gómez, Manel 39 1 1 15 56
7 Mas i Cots, Narcís 39 1 1 15 56
8 Alenyà i Fugueras, Joan 38 1 1 16 56
9 Ministral i Masgrau, Jordi 37 1 1 16 55

10 Angelats i Muné, Josep 37 1 1 16 55
11 Muñoz i Pérez, Joan J. 38 0 1 14 53
12 Gauchia i Juncà, Jordi 33 1 1 14 49
13 Serra i Farró, Josep M. 33 1 0 14 48
14 Fonalleras i Codony, Jaume 32 1 1 14 48
15 Garcia i Hermando, David 32 1 1 14 48
16 Font i Pujadas, David 33 1 1 13 48
17 Cots i Serrano, Santiago 32 1 1 14 48
18 Múrias i Dalmau, Santiago 30 1 1 13 45
19 Borrell i Boada, Carles 31 1 1 12 45
20 Murcia i Batllori, Rodolf 31 1 1 12 45
21 Tomàs i Bartra, Jordi 32 1 1 11 45
22 Prior i Tió, Ramon 33 0 1 10 44
23 Garcia i López, Joan B. 30 1 1 12 44
24 Castells i Garangou, Josep M. 31 0 1 11 43
25 Tomàs i Bartra, Joan 33 1 1 8 43
26 Puaté i Puy, Joan 30 1 1 11 43
27 Mascort i Yglesias, Carles 28 1 1 12 42
28 Boadas i Vaello, Carles 30 1 1 9 41
29 Molina i Ginés, Xavier 26 1 1 13 41
30 Viñas i Boluda, Arcadi 33 1 1 5 40
31 Ribera i Pi, F. Xavier 26 1 1 12 40
32 Delgado i Velázquez, Enric 26 1 1 12 40
33 Galera i Recasens, Jordi 26 1 1 12 40
34 Pradas i Jubert, Eduard 27 1 0 11 39
35 Jordan i Vila, Candi 27 1 0 11 39
36 Masdevall i Pi, Francesc 25 1 1 12 39
37 Castro i Ayllon, Elies 25 1 1 11 38
38 Alibes i Cabrillana, Daniel 26 1 0 10 37
39 Molina i Ginés, Marc 24 1 1 11 37
40 Lapiedra i Fortuny, Àngel 30 1 1 4 36
41 Subirà i Lorenzo, Xavier 25 1 1 9 36
42 Buisan i Montenegro, Jordi 24 1 1 10 36
43 Masdevall i Pi, Josep 22 1 1 12 36
44 Casan i Termes, F. Xavier 22 1 1 12 36
45 Bonnín i Vilaplana, Marc 24 1 1 9 35
46 Rufí i Rigau, Carles 23 1 1 10 35
47 Sáez i Jubero, Àlex 24 1 1 8 34
48 Cuadrat i Pèlach, Marc 21 0 1 11 33
49 Cornellà i Font, Marc 19 1 1 12 33
50 Moret i Pastells, Quim 21 1 1 10 33
51 Puignau i Moreno, Albert 23 1 1 6 31
52 Herranz i Pradas, Eudald 21 1 1 8 31
53 Masferrer i Juliol, Aleix 19 1 1 9 30
54 Soriano i Carreño, Josep 18 1 1 10 30
55 Sureda i Jubany, Marc 23 0 1 5 29
56 Moret i Pastells, Marc 18 1 1 8 28
57 Falcó i Dispès, Joan 20 1 1 6 28

Núm. Cognoms i nom 1940-15 Any 2016 Any 2017 Extra Total
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2018

58 Bonifacio i Mallorquí, David 17 1 1 8 27
59 Buiza i Canals, Jordi 19 0 1 6 26
60 Coll i Casademont, Carles 18 1 1 6 26
61 Font i Rodeja, Adrià 14 1 1 9 25
62 Pérez de Puig, Narcís 14 0 1 8 23
63 Férnandez i Rodríguez, Carles 14 1 1 7 23
64 Sant i Canal, Eduard 14 1 1 6 22
65 Sant i Canal, Lluís 13 1 1 7 22
66 Planas de Farners, Joan M. 18 1 1 1 21
67 Roca i Geronés, Xavier 13 1 1 6 21
68 Pons i Pratsevall, Pere 12 1 1 6 20
69 Reverter i Nogué, Xavier 12 1 1 6 20
70 Colom i Arnau, Xavier 11 1 1 6 19
71 Ayats i Vidal, Enric 11 1 0 5 17
72 De Quintana i Tuebols, Ricard 10 0 1 6 17
73 Borrell i Ripoll, Marc 10 0 1 6 17
74 Ferrer i Crehuet, Santiago 10 1 1 5 17
75 Otal i Bautista, Joaquím 9 1 1 6 17
76 Gutierrez i Alsina, Miquel 10 1 1 4 16
77 Milla i Guitart, Manel 9 1 1 5 16
78 Garcia i Vilar, Albert 9 1 0 5 15
79 Torres i Mendoza, Gustavo Adolfo 10 1 1 3 15
80 Boix i Vila, Aleix 9 1 1 4 15
81 Barriuso i Vidal, Pere 8 1 1 5 15
82 Arana i Carreras, Carles 11 1 1 2 15
83 Herrera i Plana, Daniel 8 1 1 5 15
84 Cassany i Alemany, Marc 8 1 1 5 15
85 Cassany i Alemany, Joaquím 8 1 1 5 15
86 Vila i Casellas, Oriol 8 1 1 5 15
87 Grau i Moré, Bernat 8 1 0 5 14
88 Bisbe i Pradas, Agustí 7 1 1 4 13
89 Murias i Closas, Joel 9 1 0 2 12
90 Duran i Casas, Josep Lluís 9 1 1 1 12
91 Fina i Serrano, Josep Maria 7 1 1 3 12
92 Creuhet i Baraza, Eduard 7 1 1 3 12
93 Martínez i Llapart, Eduard 7 1 1 3 12
94 Genover i Estévez, Joaquim 6 1 1 3 11
95 Llorens i Viñolas, Aniol 6 1 0 3 10
96 Morales i Fraguell, Jacint 6 1 1 3 11
97 Darné i Freixenet, Oriol 8 1 1 1 11
98 Pradas i Ruiz, Daniel 6 1 0 3 10
99 Callís i Pascual, Carles 6 0 1 3 10

100 Murias i Closas, Adrià 7 1 0 1 9
101 Borrell i Ripoll, Sergi 6 0 1 2 9
102 Feliu i Alsina, Narcís 6 0 1 2 9
103 Esturi i Dalla-Chiesa, Xavier 5 1 1 2 9
104 Presas i Carolà, Xavier 5 1 1 2 9
105 Blanco i Critg, Aleix 4 1 1 1 7
106 Mascort i Aguado, Miquel 3 1 1 2 7
107 Omedes i Hervàs, Arnau 3 1 1 2 7
108 Soberano i Martínez, Ignasi 3 1 1 2 7
109 Marquez i Muñoz, Marc Antoni 2 1 1 2 6
110 Viñas i Redondo, Arcadi 1 1 1 1 4
111 Esturi i Viñals, Sergi 1 1 1 1 4
112 Gonzalez i Paez, Alfons 1 1 1 1 4
113 Omedes i Colomer, Pere 1 1 1 1 4
114 Soberano i Serrada, Gerard 0 1 1 0 2
115 Trilla i Jou, Jordi 0 1 1 0 2

Núm. Cognoms i nom 1940-15 Any 2016 Any 2017 Extra Total
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2018

Núm. Cognoms i nom Any baixa 1940-15 Any 2016 Any 2017 Extra Total

O
PT
ÍA
D
A

1 Reixach i Blanch, Narcís 2018 50 1 1 15 67
2 Prat i Viñals, Miquel 2018 22 0 0 11 33
3 Yoldi i Altimiro, Claudi 2018 19 0 0 6 25
4 Oduber i Martorell, Pau 2017 19 0 0 4 23
5 Font i Rodeja, Marc 2018 9 0 0 4 13
6 Murias i Closas, Aser 2017 10 0 0 2 12
7 Alibés Pifarrer, Albert 2018 3 0 0 2 5
8 Esteba Estany, Josep 2018 2 1 0 1 4
9 Vila Pujolras, Joan 2018 1 1 0 1 3

10 Trayter Bota, Josep Lluís 1 1 0 1 3
11 Casas del Molino, Manel 1 1 1 0 3
12 De Ribot Saurina, Joaquim 1 1 1 0 3
13 Vila Boix, Lluc 2018 2 0 0 0 2
14 De Ribot Saurina, Enric 1 0 1 0 2
15 Mas Juanola, Biel 0 1 1 0 2
16 Casals Melnik, Miquel 0 1 1 0 2
17 Cornellà Carreras, Joan 0 1 1 0 2
18 Haro Carabellido, Pau 2018 1 0 0 0 1
19 Albareda Vicente, Manel 0 1 0 0 1
20 Gauchia De Rosa, Joel 0 0 1 0 1
21 Paradeda Vidal, Èric 0 0 1 0 1
22 Martínez Llaparta, Alexandre 0 0 1 0 1
23 Garcia i Juriol, Narcís 0 0 0 0 0
24 Quiros San Roman, Francisco Javier 2017 0 0 0 0 0
25 Guerrero Martín, Iker 0 0 0 0 0
26 Murias Falgàs, Nil 0 0 0 0 0
27 Murias Falgàs, Pau 0 0 0 0 0
28 Serrat Lozano, Martí 0 0 0 0 0
29 Serrano i Casagran, Arnau 0 0 0 0 0
30 Alonso i Anglada, Aleix 0 0 0 0 0
31 Oliver i Alcaide, Biel 0 0 0 0 0
32 Mir i Serrano, Xavier 0 0 0 0 0
33 Herrera i Ramírez, Lorenzo 0 0 0 0 0
34 Crehuet i Merino, Josep 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0

EQ
U
IT
ES

B
A
N
D
A

P
ER
CU
SS
IÓ

BA
N
DA
PI
FR
ES

1 Girbau Barriuso, Jaume 2 1 0 1 4
2 Lopez Casan, Rafael 1 1 1 0 3
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5

1 Herranz i Pradas, Jordi 2017 18 0 0 4 22
2 Fonalleras Font, Jordi 2018 0 0 1 0 1
3 Mascort Vargas, Francesc 2018 0 0 1 0 1
4 Charneco i Rodríguez, Jon 0 0 0 0 0
5

1 Ordis i Pla, Miquel 2017 16 0 0 5 21
2 Tomàs i Sánchez, Marc 5 1 1 2 9
3 Mas Agustí, Narcís 5 1 0 1 7
4 Tomàs i Sánchez, Jordi 2017 1 0 0 1 2
5
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Entrevista a RAFEL GARCÍA LÓPEZ
Què us va motivar perquè un bon dia us
apuntéssiu a la confraria?
Primer de tot, salutacions a tots els confrares i
manaies de Girona. El motiu va ser per tradició
familiar i, en segon lloc, que jo, personalment, podria
participar en un acte tan simbòlic per a la nostra
ciutat de Girona.

Fa molt de temps? I quins records en teniu?
Fa uns 28 anys, quan només tenia 14 anys, vaig
participar-hi per primer cop. Recordo que tenia molta
il·lusio i, al mateix temps, molts de nervis en fer la
meva primera sortida amb la Confraria Jesús Crucificat
Manaies de Girona per participar en la processó del
Sant Enterrament de la nostra ciutat.

Sempre heu estat a la Secció de Vestes?
Correcte, sempre he sortit de vesta participant en la
processó i sent portador del pas, menys en alguns
casos, per força major, que he sortit de manaia,
sempre que m’ho han demanat els manaies.

Teniu alguna anècdota o record en especial de
tots aquests anys?
Recordo amb molta il·lusio la primera sortida del
meu nebot Narcís amb la confraria, per així
continuar la tradició familiar de ser de la Confraria
Jesús Crucificat Manaies de Girona.

Com veieu ara, en l’actualitat, la Confraria de
Jesús Crucificat?
Veig que la nostra confraria lluita perquè una
tradició de fa molts anys, en la nostra ciutat,

continuï estant viva
en el temps d´avui
com en els seus
principis.

Canviaríeu alguna
cosa quant al
reglament o a les
activitats que fan?
Canviaria que la gent
fos més responsable
dels seus actes i
participés més en els esdeveniments que
organitza la Confraria.

Seguiu motivat com el primer dia?
Sí, segueixo motivat sabent que, amb la implica-
ció d’un mateix, pot continuar la nostra confraria
endavant.

Heu fet companys o amics, per sempre, entre
tota la gent que heu conegut?
He fet companys que tots tenim una mateixa
direcció: fer continuar la tradició amb orgull i
sentiment a la nostra ciutat de Girona.

Quina reflexió em podeu fer del fet de ser
confrare?
La reflexió d’estar bé amb un mateix, amb els seus
actes i fets i poder dir amb tranquil·litat visca
Girona i visca la nostra Confraria Jesús Crucificat
Manaies de Girona.

PENDONISTA 2018
Aquest any, s’ha nomenat pendonista de la
Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona
el Sr. Carles Falcó i Huguet.
Aquest nomenament es produeix com a reco-
neixement a la seva tasca dins la Confraria al
llarg de molts anys, col·laborant desinteressada-
ment en millores i modernització del material
de la Confraria i en les intal·lacions de Sant Lluc.

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 21 de març tots
els dies en què el Castrum estigui obert al públic,
consulteu el calendari d’atenció a les vestes. El
cinturó brodat val 40,00 € i l’escut, 17,00 €.

La confraria té roba per fer vestes. Per encar-
regar la confecció de la vesta, caldrà trucar als
telèfons 972 211 753 - 972 200 325.

ORGANITZACIÓ VESTES
SETMANA SANTA 2018
Portant del guió:
Josep M. Mont Jordà

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

Arrenglador general:
Narcís Reixach i Blanc

Arrengladors:
Pere Masferrer i Castellà – Nacís Arbussé
Robert Xifra – Josep Guerrero
Josep M. Sarret Marín – Jordi Vidal

Arrenglador del pas de l’Ecce Homo:
Rafel García i López

Arrengladora del pas de La Caiguda:
Núria Franquet

Arrenglador de la mainada:
Josep M. Esteba i Cama

Acompanyants de la mainada:
Mercè Sagrera Corbera – Cristina Mont Bonada
Fina Parra Enfedaque
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Vestes - Setmana Santa 2018

1 Girón Cardona, Ferran 42 0 0 0 1 9 52
2 Jerez Fontao, Lluís 43 1 1 1 1 1 48
3 Masferrer Castellà, Pere 34 1 1 1 1 4 42
4 Esteba Cama, Josep M. 30 1 1 1 1 7 41
5 Mont Jordà, Josep M. 30 1 1 1 1 7 41
6 Vidal Banchs, Jordi 30 1 0 1 1 3 36
7 Xifra Anglada, Robert 30 1 1 1 1 2 36
8 Arbossé Puig, Narcís 23 1 1 0 1 7 33
9 Pèlach Busom, Francesc 28 1 1 1 0 1 32

10 Sagrera i Corbera, Mercè 26 1 1 1 0 1 30
11 García i López, Rafel 24 1 1 1 0 1 28
12 Franquet i Font, Núria 23 1 1 1 1 1 28
13 Massanas i Ordóñez, Roser 16 1 0 0 0 2 19
14 Casas i Turró, Olga 12 1 0 0 1 1 15
15 Jubany i López, Josep M. 10 1 0 0 0 1 12
16 Terrón i Gil, Melisa 7 1 1 1 0 1 11
17 Llapart Ramos, Fina 4 1 1 1 0 1 8
18 Otal i Dalmau, Meritxell 5 1 0 1 0 0 7
19 Sarret Marin, Josep Maria 3 1 1 1 0 1 7
20 Parra Enfedaque, Fina 3 1 1 1 0 1 7
21 Serres Mont, Pau 3 1 1 1 0 1 7
22 Grau Victori, Mireia 2 1 1 1 0 1 6
23 Ibeas i Dalmau , Quim 4 1 0 0 0 0 5
24 Vera Pelach, Oriol 1 1 1 1 0 1 5
25 Magro i Zorrila, Maria Isabel 4 0 0 0 0 1 5
26 Massanas i Ordóñez, Marina 3 1 0 0 0 0 4
27 Cornellà Figueres, Anna 2 0 1 1 0 0 4
28 Graciano Marin, Pepi 0 1 1 1 1 0 4
29 Mascort i Aguado, Maria 2 1 0 0 0 1 4
30 Baraza Funallet, Maria 0 1 1 1 0 1 4
31 Serres Mont, Josep 0 1 1 1 0 1 4
32 Mont Bonada, Cristina 0 1 1 1 0 1 4
33 Tuebols Martinez, Gregoria 0 1 1 1 0 1 4
34 Serres Mont, Joan 0 1 1 0 0 1 3
35 Roca Font, Carme 0 1 0 1 0 1 3
37 Garcia Amiel, Laura 0 0 1 1 0 1 3
38 Graciano Marin, Maria 0 0 1 1 0 0 2
39 Parera Tarrega, Anna 0 0 0 1 1 0 2
40 Boadas Grau, Aina 0 0 0 1 1 0 2
41 Bertran Sebrià, Lluisa 0 0 0 1 0 1 2
42 Guerrero Romero, Josep 0 0 0 1 0 1 2
43 Dalmau Sanchez, Laura 0 0 0 1 0 0 1
44 Ventura Munne, Jana 0 0 0 1 0 0 1
45 Paradeda Vidal, Eric 0 0 0 0 1 0 1
46 Monné Parera, Anna 0 0 0 0 1 0 1
47 Reverter Burset, Marisa 0 0 0 0 0 1 1
48 Crehuet Merino, Josep 0 0 0 0 0 1 1
49 Vila, Lluc 0 0 0 0 0 1 1
50 Martínez Llorente, Leo 0 0 0 0 0 1 1
51 Brook Christine, Arias 0 0 0 0 0 1 1
52 Esteba Adrover, Mª del Mar 0 0 0 0 0 1 1

Núm. Cognoms i nom 1940-13 2014 2015 2016 2017 Extra Total
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PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE VESTES

DIMECRES 21 DE MARÇ (RESERVAT PER ALS SOCIS)
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.
Es prega a tots els socis que portin el seu carnet.

DIJOUS 22 DE MARÇ (RESERVAT PER ALS SOCIS)
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DILLUNS SANT 26 DE MARÇ
A les 20.00 hores, reunió d’arrengladors.

DILLUNS I DIMARTS SANT 26 i 27 DE MARÇ
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMECRES SANT 28 DE MARÇ
A les 19.30 hores, concentració de totes les vestes per anar a fer el lliurament del
penó al Pendonista de la Confraria.

DIVENDRES SANT 30 DE MARÇ
Al matí, ornamentació i pujada dels nostres passos.
A les 18.00 hores, a Sant Lluc, concentració de totes les vestes per anar a recollir el penó.
A les 20.30 hores, a Sant Lluc, concentració de tota la Secció de Vestes per assistir a
la Processó del Sant Enterrament.
Demanem a tothom que respecti aquest horari, ja que NO PODEM ATENDRE COM CALDRIA PEL
PRÉSTEC DE VESTES NI DIMECRES, NI DIVENDRES SANTS.
Qualsevol canvi d’horaris serà degudament anunciat a la pàgina web de la Confraria.

Benvolguts,
Des d’aquesta Setmana Santa fins a la propera, el 2019, la nostra confraria celebrarà, si Déu vol, el
75è aniversari, per això tenim la intenció de programar diferents actes per commemorar-ho.
Ens posem en contacte amb tots els confrares i confraresses per demanar la col·laboració per dur a
terme els actes que es tenen pensats fer.
Esperem que, amb l’ajut de tots, podrem organitzar una Setmana Santa senyalada per recordar la
Passió de Jesucrist.

Josep M. Mont i Jordà (Vocal Secció de Vestes)
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75è ANIVERSARI DE LES VESTES

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.

Encarem aquest any 2018 amb els ulls posats en la
celebració del 75è aniversari de les vestes de la
nostra confraria, que s’esdevindrà l’any vinent.

Més enllà de la preparació d’aquest esdeveniment, ens
agradaria fer-vos arribar una crida a la participació en
aquesta Setmana Santa. Com sabeu, el Maniple de
Manaies té una formació tancada quant a nombre de
components, perfectament registrats, i un reglament
que en regula la participació. Molt excepcionalment,
aquesta composició s’ha vist minvada d’efectius.
Però en canvi, la participació de vestes a la processó és
totalment oberta, no està regulada de cap manera, de
forma que d’un any per l’altre la quantitat de
participants pot variar molt, i per bé que la demanda
prèvia de vestes i atxes ja pot fer preveure l’èxit o fracàs
de la convocatòria, no és pràcticament fins a l’hora de
la processó que no ens podem fer una idea de quantes
vestes de la nostra confraria sortiran a la processó.
L’any passat vàrem fer una davallada quant a nombre
de participants adults, i és per això que us animem a
convidar els vostres familiars i amics a formar-ne part.
Com sabeu, no cal estar associat a la confraria per
poder demanar una vesta en préstec per sortir, i
vestes i atxes es poden anar a recollir segons marca
el calendari que es publica cada any al Butlletí i
segons l’horari establert.
Seria bo que aquest any experimentéssim un augment
en el nombre de vestes a la processó, també pensant
en l’any que ve, per assegurar que tindrem una
celebració lluïda i com més participada, millor.
Podreu seguir els esdeveniments programats per a
la celebració del 75è aniversari de les vestes a través
de la pàgina web, celebració de la qual també us
convidem a formar part, si així us plau, també a
escala organitzativa.

Vocalia de Vestes
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El nostre pare, com qualsevol manaia, estava molt orgullós d’haver-ho
estat, o de ser-ho, perquè tot i que ja fa molt de temps que havia deixat
el seu lloc de centurió a la formació, mai va deixar de sentir-se manaia.

Malgrat que va marxar de Girona abans de fer els trenta anys, mai va
perdre la identitat com a gironí ni com a manaia. Ja se sap: gironí i manaia,
gironí dues vegades. Sempre més va ser el millor ambaixador dels Manaies
de Girona en terres maresmenques.

Sovint passa que la
gran estimació, que
tenim molts de
nosaltres vers la
confraria, té arrels

profundes, perquè són les de la família;
des que tenim ús de raó que Setmana
Santa vol dir Girona, manaies i família. A
casa, això ho devem al pare, i si ell ja no
hi és, ens queden tants de records: les
imatges, de petits, any rere any, amb tota
la família, de les sortides del maniple i la

En record de Josep Franquet i Riera
(Girona 1941 - Premià de Mar 2017)
La teva esposa Teresa i els teus fills Elisenda (†), Xavier i Núria

IN MEMORIAM

No podem oblidar-nos dels confrares que durant aquest any ens
han deixat, malauradament aquest pas no ho podem preveure i
quan ens adonem que ha passat no podem deixar de pensar que
ens agradaria poder-nos acomiadar i queda aquella sensació que
han quedat moltes coses per dir-nos i fer plegats.

Parlem d’en JOSEP FRANQUET I RIERA, que durant molts anys ens va
acompanyar a les sortides del Maniple com a Centurió, LLUÍS CASTILLO
I BARRIS, que va esdevenir un referent com integrant de la III
Optíada, com a manaia, portant de Signe i, més tard com a Decurió,
GASPAR JOU I COMAS, manaia de tota la vida, un fixe a les sortides
del maniple, primer com amanaia d’optíada, després com a potentior
del que va arribar a ser el seu decurió, i finalment com a Optió de la
I Optíada, durant aquests anys també va fer les tasques de Butzinari
i Optió de Comandament, i en PEPE PÈREZ RODEJA, tot un referent en
la vida de la Confraria, soci des dels primers anys de la refundació de
l’associació. Com a manaia titular va desfilar durant molts anys a la
banda del maniple i com a soci va ser peça clau per la demo-
cratització i modernització de la Confraria en els anys vuitanta. L’any
1999 va ser escollit Pendonista d’Honor de la Confraria.

A tots ells un sentit record. Descansin en pau. La Junta



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 en 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.

Us convidem a afegir-vos al grup de Facebook
“Manaies de Girona”.
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M. A. Feliu s’inicia en el Taller de pintura de Domènec Fita i es forma a l’escola EINA de Barcelona.

Exposa a diferents galeries d’àmbit nacional i estranger; també participa a les Fires: Arco,
ArtBasel, InterArte entre altres.

Forma part del col·lectiu d’artistes de la Galeria Espais (Girona) durant el període 1987-1999.

CARTELL MANAIES 2018 - El cartell mostra un seguit de manaies desfilant sobre un fons de
diferent color. Colors que suggereixen les emocions de l’home en el decurs de la vida. Els perfils
oposats indicant la constant dualitat a que queda sotmès l’ésser humà.

EL CARTELL D’ENGUANY

NOTES DE SECRETARIA

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 DNI 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@manaies.org,
on podeu dirigir la vostra correspondència.

Agrairem a qualsevol confrare que disposi de
documentació gràfica o escrita sobre la Confraria que

processó; els viatges a hores intempestives per tornar a casa, el brunyols de l’àvia; el Moro, una
trona de cavall que el va portar molts anys; les corregudes pels carrers de Girona per veure’l i
saludar-lo a cada cantonada amb orgull infantil; aquell perfil dalt del cavall que el pas dels anys
va anar modelant fins a convertir-lo en la perfecta estampa d’un centurió romà digne d’un còmic
de l’Astèrix –no li agradava que li féssim aquesta broma, però, de nas aguilenc, gros i panxut, era
la caricatura ideal d’un centurió romà decadent.

Va ser Manaia de Girona durant 38 anys, 34 com a centurió, fins al 1998, però al seu cor, va
ser-ho fins al dia que es va morir.






