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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Un any més teniu a les vostres mans el Butlletí de la Con-
fraria, l’eina que recull amb molt de detall tota l’activitat que
hem portat a terme durant l’últim any, amb gran profusió de
material gràfic a tot color que ens ajuda a recordar molts d’a-
quests esdeveniments.

L’arribada del Butlletí ens anuncia que ve la Setmana Santa
i amb ella els actes i les activitats centrals pels quals es va
constituir la nostra Confraria ara farà setanta-set anys: parti-
cipar en la Processó del Sant Enterrament i les sortides del
Maniple pels carrers de la Ciutat.

Una vegada acabats de celebrar els actes del nostre 75è Aniversari, entrem en un perí-
ode de normalitat en les nostres activitats anuals i correm el perill de caure en la rela-
xació, en la creença que la Confraria per si mateixa ja caminarà, i això és molt perillós.

La Junta actual tenim el repte de mantenir la il·lusió en el dia a dia de la Confraria i
no abaixar l’accelerador per tal de mantenir, amb el propòsit d’augmentar, en la mida
que això sigui possible, el nivell de compromís dels confrares i associats de la nos-
tra entitat i aconseguir el dinamisme que faci falta per donar-li el futur que ens me-
reixem i mereix la ciutat de Girona i tots els seus ciutadans.

En aquests temps difícils per a l’associacionisme en general, i tot el que això repre-
senta envers el compromís social, cal endegar accions per engrescar i incorporar
noves generacions de joves que vulguin venir a la nostra Confraria, per continuar i
preservar les nostres tradicions. Hem de trobar la pedagogia necessària per treure’ns
del damunt la llegenda injusta i falsa que la Confraria és classista, selectiva i tancada
envers la societat en general i, especialment, que els joves que vulguin entrar a for-
mar part de la nostra entitat. Nosaltres reivindiquem que som una Entitat oberta i aco-
llidora a tothom sense cap mena de condicionant i prejudici amb ningú.

Fins fa uns anys, i crec que ara també, la millor manera de fer propaganda i difu-
sió de la nostra Confraria, per tal de fer arribar aquest missatge i aconseguir nous
associats, és practicar el boca-orella i la relació entre companys i amics. Per això,
en nom de la Junta, us demanem el vostre ajut per engrescar noves generacions de
gironins i gironines que es vulguin fer socis i donin aires de renovació i futur a la
nostra Confraria.

Narcís Reixach i Blanch
President
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Ordre del dia:
1. Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea i aprovació,

en el seu cas, d’aquesta.
2. Presentació, per a discussió i votació, del balanç eco-

nòmic i del pressupost de l’entitat, i aprovació, si
s’escau, d’aquests.

3. Informe de Presidència.
4. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
Inicia la sessió el President, Sr. Narcís REIXACH i
BLANCH, que saluda els assistents.
Tot seguit pren la paraula el Secretari, que fa la lectura
de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any an-
terior, segons el que disposa el primer punt de l’ordre
del dia.
1. El Secretari, Sr. Francesc MASDEVALL i PI, llegeix

l’esmentada acta i s’aprova per unanimitat; sense que
ningú tingui cap esmena ni comentari a realitzar.

2. El Tresorer, Sr. Xavier SERRA i SAMBOLA, realitza la
presentació del balanç econòmic i del compte de re-
sultats de l’any 2015.

Prossegueix el tresorer fent la presentació de la previ-
sió d’ingressos i de despeses que integren el pressu-
post de l’exercici 2016.
Seguidament s’aprova per unanimitat, tant el balanç i el
compte de resultats de l’any 2015, com la previsió d’in-
gressos i de despeses del pressupost del 2016.
3. Arribats al tercer punt de l’Ordre del dia, pren la pa-

raula el President per tal de fer l’exposició de l’in-
forme de Presidència, en què realitza una relació de
les activitats que s’han dut a terme durant aquest
any:

– Setmana Santa 2015. Un any més vàrem complir
amb la nostra raó de ser participant en la Processó
del Sant Enterrament del Divendres Sant i el Dimecres
Sant, com és tradicional, vàrem anar a portar el Penó
a casa el pendonista, que aquest any, com a cosa es-
pecial, es va dur a la Seu del Bisbat de Girona.

Agrair un any més als confrares, que formen part de
les seccions especials del Maniple, per la seva dedica-
ció i assistència en els assaigs extres i voluntaris, pro-
gramats a banda dels generals per a tot el Maniple.
Agrair als pendonistes d’honor que, amb motiu de la
celebració del 75è Aniversari, van acceptar la invitació
d’ajudar el pendonista 2015, senyor Josep Oller i Mató,

LLOC: Seu social de Sant Lluc • DIA: Divendres, 26 de febrer del 2016 • 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 26 de febrer del 2016 a les 20.00 h, en segona convocatòria, al local social de l’entitat,
l’església de Sant Lluc, amb l’assistència de 37 associats.

únic fundador viu d’aquell grup de confrares que l’any
1940 van refundar la nostra Confraria, que a causa de
la seva avançada edat, 95 anys, feia impossible poder
portar el Penó a la Processó. Recordar, i una vegada
més agrair al Bisbat de Girona, el fet d’haver acollit el
Penó els dies de Setmana Santa.
– Temps de Flors i Exposició de soldats de plom.

Com cada any, hem cedit molt gentilment l’espai de
Sant Lluc a l’organització de l’Exposició de Flors de
Girona durant la segona i tercera setmana del mes de
maig.

El mes d’octubre, com cada any, l’associació del Baluard
va fer la seva tradicional exposició de soldats de plom.
No cal dir que, per a nosaltres, és un honor que any rere
any vinguin a fer aquesta activitat a casa nostra.
– Loteria de Nadal 2015. Per primer cop hem tingut

sort i el número que jugàvem ha guanyat un premi
menor, que ha representat que cada participació hagi
obtingut un reintegrament de 21,- euros.

Una vegada més hem comptat amb l’ajut inestimable
del confrare Carles Mascort, que es cuida de 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.
– Cavalcada de Reis. Aquest any hem pogut organit-

zar el nostre model de cavalcada, sense haver de patir
el servilisme de l’any passat amb TV3. El temps no
ens va acompanyar, però gràcies a la voluntat de tots
els participants, la pluja i el mal temps no van ser ex-
cusa per suspendre-la i, com cada any, vàrem sortir
pels carrers de Girona per a gaudi de tots els nens
de la ciutat i tots els seus ciutadans.

Igualment, i dins el mateix període en què té lloc la
Cavalcada, s’ha organitzat el tradicional concurs de fa-
nalets adreçat a les escoles de la ciutat, i Ses Majestats
van retre visita als nens ingressats en l’hospital Trueta
el dia 6 de gener.
Un any més, volem agrair als companys de junta, Xa-
vier Casan i Joan Bta. Garcia juntament amb els ca-
marlencs de les diferents comitives i el grup de
col·laboradors, el seu esforç per tirar endavant tot el
que envolta la Cavalcada de Reis.
– 75è Aniversari. Tots tenim a la memòria els actes
que varen tenir lloc des de l’última assemblea ordinà-
ria, tots ells amb un èxit aclaparador, permeteu-me fer-
ne un recordatori de forma resumida i esquemàtica:

Acta de reunió de l’Assemblea General Ordinària



7

El 24/02/2015 es va fer la presentació del Llibre Els Ma-
naies de Girona, 75 anys.
Els dies 3, 10 i 17/03/2015 va tenir lloc el cicle de con-
ferències religioses a càrrec de l’abat de Montserrat,
Josep M. Soler i Canals, del Bisbe de Huelva, monse-
nyor Josep Vilaplana i del Bisbe de Girona, monsenyor
Francesc Pardo i Artigas.
El 6/03/2015, l’exposició de les fotografies guanyado-
res del Concurs de Fotografia Artística del 75è Ani-
versari.
El 7/03/2015, l’acte d’homenatge a tots els Pendonistes
d’honor de la Confraria.
El 23/03/2015, l’exposició dels pòsters guanyadors del
Concurs Escolar de pòsters de Setmana Santa.
El 29/03/2015, la desfilada pels carrers de la Ciutat de
la “Vexiliato Gerundensis”.
El 29/03/2015, el concert de música clàssica a l’Auditori
de Girona, dins el cicle d’Ibercàmera.
L’1/04/2015, inauguració de la plaça dels Manaies amb
l’ofrena a la Ciutat de l’escultura d’en Domènec Fita.
El 14/04/2015, l’acte de cloenda de les celebracions del
75è Aniversari amb l’agraïment a tots els voluntaris de
la seva organització.
Econòmicament el balanç ha estat positiu, es van por-
tar a terme tots els actes i activitats programades, ex-
cepte els que no depenien només de la Confraria,
com l’exposició “La figura de la dona en la pintura ro-
mana”, que s’havia de fer al CaixaForum però Funda-
ció La Caixa la va desprogramar; El programa de
visites turístiques a la Girona Romana, a càrrec de l’As-
sociació de Guies de Girona; I el cicle de cinema in-
fantil, per raons de programació adaptada als escolars
de primària.
En aquest punt passo a exposar que el cost total de l’a-
niversari ha estat de 90.454,80 €, totalment liquidats i
amb un remanent al compte de l’entitat destinat a l’a-
niversari de 4.406,69 €, a més dels articles per a la
venda dels propers anys valorats (import venda al pú-
blic) en 13.291,39 €.
– Festivitat de Sant Pau. Aquest any celebrarem la

festa del nostre Patró el proper dia 5 de març. Tots
heu rebut el programa d’actes en el qual destaca dues
novetats envers als anys anteriors. La celebració de
la Missa es farà en aquesta mateixa sala, a càrrec del
nostre Consiliari Mn. Sebastià Aupí i l’àpat de germa-
nor que farem al restaurant Racó d’en Pep com cada
any, serà un sopar en lloc de dinar, una vegada aca-
bat l’ofici religiós. Aprofito l’ocasió per animar-vos a
venir per tal que resulti una festa més galdosa i par-
ticipativa.

Acta de reunió de l’Assemblea General Ordinària

– Preparació dels actes de la propera Setmana
Santa. Enguany s’estan preparant els actes de Set-
mana Santa, properament rebreu el Butlletí, on tro-
bareu totes les instruccions i detalls del programa
d’actes.

La Junta Directiva, en reunió celebrada el passat dia 8
d’enguany, ha escollit pendonista d’honor, en la per-
sona de BENET ROVIRA BLANCH, que ha acceptat de
tot cor l’oferiment i al qual des d’aquí i en nom de la
Confraria, dono les més expressives gràcies.
Aquest any el Cartell de Setmana Santa és el treball gua-
nyador del Concurs escolar de Pòsters de Setmana
Santa que la Confraria va organitzar entre totes les es-
coles de la ciutat amb motiu de la celebració de l’Ani-
versari. La seva autora és JOANA MARÉS, 5è. Curs de
Primaria de l’escola Annexa Joan Puigvert de Girona.
– Obres i inversions. Seguint amb el pla d’obres i mi-

llores i manteniment d’aquest edifici, una vegada re-
alitzades les de l’any passat, gràcies a la subvenció
rebuda de la Generalitat de Catalunya, hem pogut in-
tervenir i portar endavant el projecte de sanejament i
construcció de dos sanitaris i un lavabo en el local si-
tuat a l’esquerra de l’entrada secundària d’aquest edifici.

La realització d’aquestes obres ha estat possible gràcies
a la col·laboració de l’empresa Obycall SL, que molt
gentilment ha assumit el seu cost, i a qui des d’aquí
vull donar-los les nostres més sinceres gràcies en nom
de la Confraria.
També, com podeu veure, hem col·locat el Penó vell
dins una vitrina que presideix la paret de la dreta d’a-
questa nau central, i a la paret esquerra, una ampliació
de la foto del maniple a les escales de la catedral.
Queden pendents dos projectes puntals i necessaris pel
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, això hem de mirar d’escometre en els propers
anys.
– Eleccions. Aquest any s’ha acabat aquesta legislatura

i per tant s’han de convocar noves eleccions per es-
collir el President i la nova Junta Directiva pels pro-
pers quatre anys.

És per això que la Junta Directiva, seguint el que mar-
quen els Estatuts socials, en la seva reunió del 8 de fe-
brer, va aprovar convocar eleccions a President pel
període 2016 / 2020, el proper dia 20 de maig. Junta-
ment amb el Butlletí rebreu formalment la convoca-
tòria.
4. En el quart i darrer punt de l’ordre del dia, s’obre el

torn de Precs i Preguntes.
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Francesc Masdevall i Pi
Secretari

Narcís Reixach i Blanch
President

Fina Parra i enfedaque
Interventor

Xavier Esturi i Dalla-Chiesa
Interventor

Acta de reunió de l’Assemblea General Ordinària

Prenen la paraula els Srs. Elies CASTRO I AYLLON, Joan
ALENYÀ I FUGUERAS, Diego PEREZ I ABUYÉ, Lluís
JEREZ I FONTAO, i Ramon BOIX I VILA

– El Sr. Elies Castro exposa la seva voluntat de prestar els
serveis de la seva empresa especialitzada en control de
plagues per intervenir en l’eliminació dels coloms de
l’androna.

El Sr. President respon que en pren nota i es posarà en
contacte amb ell a tal efecte.

– El Sr. Joan Alenyà felicita la celebració de l’Aniver-
sari, i molt especialment a escala particular a la Vexi-
llatio. Proposa que els suplents més veterans vagin a
l’optiada que realitzi la roda. Proposa que es tingui
cura que les vestes vagin amb calçat fosc, i no bambes
que facin llumetes. Així mateix demana que es posi la
data a la foto del Maniple que hi ha penjada a la nau
central de Sant Lluc.

El Sr. President assenteix els comentaris.

– El Sr. Diego Perez proposa que per fer publicitat el
Diumenge de Rams, hi hagi uns manaies vestits a l’en-
trada i fer de reclam per entrar a Sant Lluc. Així mateix
pregunta com s’ha de fer per anunciar-se al Butlletí.

El Sr. President respon que al seu parer, el Diumenge
de Rams, no li cal publicitat d’aquest tipus, ja que Sant
Lluc és en una zona de pas molt concorreguda aquell
dia. Altra qüestió seria plantejar obrir en altres èpoques
de l’any, en què s’hauria d’establir un torn de volun-
taris al respecte.
Respecte a la publicitat del Butlletí respon el procedi-
ment establert actualment.

– El Sr. Lluís Jerez exposa a l’Assemblea els següents
plantejaments:

• Fa balanç del desenvolupament dels actes de l’Ani-
versari, en què ell era el coordinador, agraeix l’ac-
tuació de la Comissió, la Junta Directiva i els
voluntaris. Remarca el superàvit econòmic respecte
l’import pressupostat. Exposa que va lliurar a la
Junta Directiva tota la documentació de l’Aniver-
sari que tenia al seu poder. I recorda els elements
que queden de la celebració: l’escultura de Sant
Pau, el llibre de l’Aniversari, el nou Penó, el Mo-
nument, i el nomenament de la plaça.

• Exposa la seva inquietud respecte al futur de la
Confraria, la notable edat de les persones de la
Junta Directiva, al seu parer (atès que és any d’e-
leccions) la nova direcció hauria de tenir entre 10
i 15 anys menys, per tal que aportin noves idees,
estar al dia a les xarxes socials per portar més joves
a l’entitat, i procurar posar-nos al dia amb el que
la societat demana.
Així mateix, al seu parer, planteja la necessitat de
renovar estatuts, que les persones de sexe femení pu-
guin accedir al Maniple, i que hi hagi persones de
color a la Cavalcada de Reis, i per què no una dona
que desenvolupi el paper de Rei mag.

• Que l’entitat ha de plantejar el 75è Aniversari de la
Secció de Vestes que tindrà lloc l’any 2019.

El Sr. President agraeix el treball realitzat, i està d’a-
cord en estudiar els temes plantejats en certs aspectes.

– El Sr. Ramon Boix exposa la seva inquietud respecte
al fet que les bandes de música de la Cavalcada de Reis
no toquin la cançó dels tres reis, i en canvi sí que ho
facin els patges. Caldria revisar aquest aspecte afavo-
rint que les bandes actuïn en aquest sentit.

El Sr. President respon que diverses vegades ha man-
tingut reunions amb responsables del conservatori per
aconseguir que hi hagi persones que vulguin sortir a la
Cavalcada però no se n’ha sortit.

Queden nomenats interventors la Sra. Fina PARRA, i el
Sr. Xavier ESTURI.

I sense cap més afer a tractar, es dona per finalitzada
l’Assemblea General Ordinària, quan són les 21.20 h,
en el lloc i la data esmentats a l’inici.
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Ordre del dia:
1. Constitució de la Mesa Electoral, la qual estarà inte-

grada per tres associats elegits per sorteig d’entre els
assistents a l’Assemblea.

2. Proclamació de les candidatures que hagin estat và-
lidament presentades en temps i forma, d’acord amb
el procediment assenyalat a l’article 22 dels Estatuts,
així com amb els requisits previstos a l’article 19 del
mateix text.

3. Votació secreta dels associats amb dret a vot per a
procedir a l’elecció de President i Junta Directiva (en
una o dues rondes de votació, segons el cas, d’acord
amb l’article 21 dels Estatuts).

4. Proclamació del resultat i, en conseqüència, procla-
mació del President i Junta Directiva escollits.

Desenvolupament de la sessió:
Inicia la sessió el Secretari de la confraria, Sr. Francesc
Masdevall Pi, qui saluda als assistents.
1. D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, es

constitueix la Mesa Electoral que queda integrada
pels següents membres:
• President: Sr. Carles Mascort Yglesies
• Secretari: Sr. Francesc Masdevall i Pi
• Vocal: Sr. Santi Cots Serrano
• Vocal: Sr. Ricard Escalera López

2. En el segon punt de l’Ordre del Dia, la proclamació
de candidatures a la Junta Directiva, el President de
la Mesa informa que només s’ha presentat una can-
didatura, que reuneix els requisits de temps i forma
requerits estatutàriament.

Es procedeix a fer lectura de la candidatura presentada,
que està encapçalada pel Sr. Narcís REIXACH i
BLANCH com a candidat a President.

Relació de la candidatura presentada:
• Sr. Narcís REIXACH i BLANCH, per a President
• Sr. Francesc Xavier CASAN i LLUÍS, per a vicepresident
• Sr. Pere BARRIUSO i VIDAL, per a Secretari
• Sr. Francesc Xavier SERRA i SAMBOLA, per a Tresorer
• Sr. Joan Bta. GARCIA i LÓPEZ, per a Vocal Manaies
• Sr. Josep M. MONT i JORDÀ, per a Vocal Vestes
• Sr. Xavier REVERTER i NOGUER, per vocal vicese-

cretaria

LLOC: Seu social de Sant Lluc • DIA: Divendres, 20 de maig del 2016 • HORA: 20.00 h
ASSISTENTS: S’adjunta relació dels confrares assistents a l’assemblea.

Acta de l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Jesús Crucificat – Manaies de Girona,
celebrada el divendres 20 de maig del 2016 a les 20.00 h, en segona convocatòria, al local social de
l’entitat, l’església de Sant Lluc, amb l’assistència de 46 associats.

• Sr. Josep M. ESTEBA i CAMA, per a Vocal Material
Vestes

• Sr. Josep ANGELATS i MUNÉ, per a Vocal Sant Lluc
• Sr. Josep GERRERO i ROMERO, per a Vocal Logística

i Material
• Sr. Carles BORRELL i BOADA, per a Vocal de Comu-

nicació
• Sr. Joaquim OTAL i BAUTISTA, per a Vocal d’Activi-

tat Comercial
• Sra. Núria FRANQUET i FONT, per a Vocal Activitats

Culturals
• Sr. Xavier ESTURI i DALLA-CHIESA, per a Vocal
• Sr. David GARCIA i HERMANDO, per a Vocal
• Mn. Sebastià AUPÍ i ESCARRÀ, per a Consiliari

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

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

• Vots emesos: 46
• Vots a favor de la candidatura: 39
• Vots en contra de la candidatura: 3
• Vots en blanc: 4
• Vots nuls: 0

4. El President de la Mesa Electoral, proclama

I sense cap més afer a tractar, es dona per finalitzada
l’Assemblea General Extraordinària, quan són 2/4 de
10 h de la nit, en lloc i data esmentats a l’inici.

ELECCIONS 2016 Acta de l’Assemblea General Extraordinària

Francesc Masdevall i Pi
Secretari

Carles Mascort Yglesies
President de la Mesa Electoral

Santi Cots Serrano
Vocal

Ricard Escalera López
Vocal
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ELECCIONS 2016 Acta de l’Assemblea General Extraordinària

RELACIÓ MEMBRES - JUNTA 2017

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

Recompte de vots

Narcís Reixach
durant la
presentació
del programa

Els membres de la nova junta

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

www.ramonboix.com - ramonboix@grn.cat

ESTEVE SÀNCHEZ BLANCO

fem tota mena de vestidures a

MANAIES, ARMATS
i ESTAFERMS

Models originals per a cada confraria
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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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OBRES I MILLORES A SANT LLUC 2017

Un dels reptes que la Junta Directiva s’ha plan-
tejat per a aquesta legislatura és fer l’arranjament
de les façanes i el campanar de Sant Lluc i recu-
perar les peces existents del retaule que actual-
ment es troben en diversos llocs ja identificats,
fer-ne la seva restauració juntament amb la peça
que llueix en el presbiteri de Sant Lluc i instal·lar-
les en el seu lloc original. Fer un mapping de la
resta i facilitar la seva reproducció per tal de
poder contemplar-lo en la seva totalitat.

Quant al projecte d’arranjament de façanes i
campanar, actualment es troba en fase de con-
fecció del dossier i posterior valoració econò-
mica per poder trobar-ne el finançament.

Pel que fa a la recuperació de les peces del re-
taule, la seva restauració i confecció del map-
ping, ja s’han iniciat les gestions per portar-ho
a terme.

Són dos projectes agosarats, llargs i complicats de realitzar, però esperem arribar a temps
i fer-ho dins aquesta legislatura.

Ja ha passat un any des que el nostre president,
Narcís Reixach, em va trucar per dir-me que volia
parlar amb mi.

Al cap d’uns dies, ens vàrem trobar en Narcís, en Xa-
vier i jo i em van comunicar que la junta m’havia es-
collit per portar el Penó de la Setmana Santa del 2016.

El primer que vaig pensar i expressar va ser que
no mereixia aquest honor. Molta més gent que jo
n’era mereixedora, però les coses són així: la sort
ha tornat a trucar a la meva porta.

La vivència del Dimecres Sant, reunits a casa dels meus fills amb tota la família i les
autoritats rebent el penó, va ser l’inici d’aquesta gran experiència.

El que vaig viure el Divendres Sant és difícil d’expressar. És realment impressionant les
coses que et passen pel cap. Està ple de gent però, en canvi, tens una sensació de
recolliment interior i solitud que impressiona. Penses en tothom, amb els que hi són i amb
els que ens han deixat, i per a cadascun d’ells tens un record íntim i particular.

Ha estat un dels esdeveniments més importants de la meva vida.

Vull expressar el meu agraïment al meu germà Josep M., que és el que em va apropar a
la Confraria, i als meus companys a la processó, en Josep M. i en Ramon.

També he de dir-vos que estic molt content de la ràpida recuperació de la salut d’en Jordi
i d’en Perico.

Gràcies a tots i totes. Visca els Manaies!
Benet Rovira Blanch

PENDONISTA 2016
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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
Per a professionals fins
al 20% de descompte

OB
ERT

:

De
dill

uns

a d
issa

bte

09.0
0 -

21.0
0 h

Targeta estalvi
Acumula 1 € de descompte
per cada 10 € de compra

Garanteix un mínim del 10% de dte.
que pot arribar al 20%

i canvia’ls per productes quan arribis als 50!

P

EXCAVACIONS i TRANSPORTS

C/ Castell de Bellaguarda, 5 • Tel. 972 21 16 57 • 17007 GIRONA
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TEMPS DE FLORS A SANT LLUC

Com cada any, el nostre Castrum es-
devé un dels llocs més visitats durant
l’Exposició de Flors de Girona. Mol-
tíssima gent d’arreu forma veritables
cues per accedir a la mostra.

L’any passat vàrem canviar el recorre-
gut interior, i això va permetre poder
visitar les diferentes seccions del nos-
tre 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 Cas-
trum durant la proprera exposició de
Flors de Girona.

NOVÈ ASSAIG MANAIES PETITS

Moments durant l’assaig de l’any passat a la plaça
dels Apòstols de la Catedral. Enguany esperem
l’assistència de molts manaies petits per participar
en l’assaig que organitza la Confraria.

Concentració el dissabte dia 8 d’abril a les 16 h
al Castrum de Sant Lluc.
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Coincidint amb les Fires i Festes de Girona, a l’església de Sant Lluc, l’Associa-
ció El Baluard, Centre d’estudis històrics i fets d’armes de Girona va celebrar la

XXXVI Mostra de Miniatures Històriques i el XXI Concurs Internacional ‘Soldat de Plom’.

La Mostra de Miniatures es va poder visitar del 29 d’octubre al 6 de novembre, i varen parti-
cipar-hi col·leccionistes de tot Catalunya. Destaquem l’aportació d’un soci que va exposar
una fantàstica selecció de cascs antics, dignes dels millors museus. Miniatures històriques, de
fantasia, diorames, avions, figures planes... Varen omplir les vitrines de la mostra que varen
ser visitades per milers de col·leccionistes i aficionats.

El Concurs va tenir lloc el 21, 22 i 23 d’octu-
bre, i varen participar-hi modelistes de la
majoria de comunitats autònomes espanyo-
les, de Portugal, de França, de Bèlgica, d’Ità-
lia, d’Holanda, d’Alemanya... Quasi 200
expositors varen competir per guanyar els
premis i les medalles. Un jurat internacional
va puntuar les participacions i va declarar
guanyador la figura històrica d’un modelista
d’A Corunya, de nom, Juan Carlos Ávila. I el
guanyador de la categoria de fantasia va ser

el miniaturista lleidatà Jordi Gros. Durant aquests dies, es varen realitzar demostracions d’es-
cultura i de pintura, molts especialistes varen seguir les classes que varen impartir modelis-
tes i pintors de renom internacional. Vàrem organitzar, per als visitants, una excepcional visita
a l’església de Sant Feliu que va ser molt apreciada.

Com cada any es va realitzar un estudi sobre un personatge de la terra. Aquesta vegada vàrem
esculpir una miniatura d’un soldat català que va participar en la Guerra d’Àfrica, sota el coman-
dament del general Prim el 1860. L’artista que va modelar la figura va ser Antonio Zapatero.

L’any 2016, per commemorar que el maig del 2017 se celebra el 40 aniversari de la pel·lícula
de La Guerra de les Galàxies, un grup de recreació d’aquest tema va animar la sala d’exposi-
ció, i ens va permetre que molta gent es parés a fer-s’hi fotografies.

L’Associació va continuar reforçant les relacions amb altres clubs d’Europa. Aquest any el
club convidat va ser l’Associació de ‘Les Amis du Maréchal Jourdan’ de Limoges.

Per finalitzar aquest resum, direm que es varen presentar les activitats per al 2017, edició en
què hi haurà moltes novetats.

SOLDATS DE PLOM 2016



CORPUS 2016

De bon matí, el dia 29 de maig de 2016,
una colla de confrares i amics ens trobà-
vem a la placeta, al costat de Sant Fèlix
(tocant sota portes) per confeccionar, com
cada any, una magnífica catifa de flors per
celebrar l’onomàstica.

S’ha de dir que hi posem totes les ganes i,
amb la inspiració de la Núria Franquet,
anem confeccionant la catifa. Val a dir que
aprofitem tot el que tenim a mà, d’un bon
grapat de clavells, de diferents colors, ho
traiem tot: els pètals, les tiges, els cors... I,
per acabar-ho de polir, ho reomplim amb
terra de compost.

Tot i que les llambordes del terra són una
dificultat afegida, al final queda una catifa
prou digna.

Durant tot el dia, els vianants i curiosos
poden contemplar les diferents creacions, i
a la tarda se celebra la processó de Corpus
que, com mana la tradició, surt de la Cate-
dral amb el Sr. Bisbe acompanyat del seu
seguici. Baixen per les escales i després en-
filen pels carrers i passen pel damunt de les
diferents catifes que troben pel recorregut.
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ELS MANAIES PER SETMANA SANTA

LA SETMANA SANTA ÉS MEMORIAL
I PER AIXÒ TAMBÉ REPRESENTACIÓ
I RECORD
Memorial significa actualitzar i renovar ara i aquí
un fet.

Vivim la Setmana Santa no només per seguir
unes tradicions, sinó principalment perquè tot el
poble cristià, i cadascú de nosaltres, ens trobem
personalment i com Església amb Jesucrist que
dona la vida i ressuscita per nosaltres.

Ara bé, les manifestacions de religiositat popular,
com la processó, no han de suplantar les celebracions litúrgiques, que ens fan participar, per
mitjà dels signes sacramentals, en la passió, mort i resurrecció de Jesucrist, el Salvador, ans
al contrari, ens han d’ajudar a experimentar amb intensitat que Jesús ha mort i ha ressuscitat
per mi i per tu, perquè ens estima.

Curt i ras, tots els actes ens han d’ajudar a viure la Setmana Santa i a contemplar la passió i
mort de Jesús per cadascú de nosaltres i tota la humanitat.

VISQUEM AQUESTA SETMANA SANTA
Cada Setmana Santa la vivim des d’unes situacions personals, socials i religioses peculiars. En-
guany pel sofriment de molts per moltes causes materials i espirituals, i per la constatació de
l’oblit i de la marginació creixent que la dimensió religiosa-cristiana té en les persones.

• Les persones, n’estic convençut, tenen set de transcendència, del sagrat, de Déu, desig de
vida, de perdó, de pau..., però sovint s’obliden de Jesucrist.

• La Setmana Santa ens fa viure qui és, què desitja, què ha fet i fa Déu per nosaltres. Des-
cobrim-ho novament contemplant Jesucrist.

• La Setmana Santa ens recorda i ens ajuda a viure que no hi ha Pasqua sense creu, que no
hi ha vida sense mort, però també que cal assumir la creu amb esperança, perquè en el so-
friment que vivim, en les incerteses i en les pors no estem sols, el Senyor ens acompanya.

Per això només assumint tots plegats les dificultats, només ajudant a portar la creu d’aquells
que més la sofreixen... podrem palpar la vida.

LA CONFRARIA I LA SETMANA SANTA
• La confraria de Jesús Crucificat, Manaies de Girona ens ajudeu certament a viure la Setmana

Santa.

• Estigueu convençuts que també ajudeu a moltes persones a recordar i contemplar que Je-
sucrist crucificat ha donat la vida per tots ells i per tots nosaltres.

• Portar i acompanyar els passos és important, però els testimonis sou vosaltres.

• Exerciu la vostra missió conscients d’aquesta responsabilitat.

• Amb el meu afecte i benedicció.
Francesc Pardo i Artigas

Bisbe de Girona
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Emocionant visió d’un manaia quan, davant de les escales de la Catedral,
es prepara per començar la processó del Sant Enterrament el Divendres Sant.

EL SILENCI DE LA CATEDRAL: LA PASQUA

Una sepultura no està feta per estar buida. Seria una des-
pesa innecessària. L’ha d’omplir un cadàver. I, no obstant
això, aquí hi ha la sepultura de Jesús, vacant per sempre,
inútil per sempre, oferint un espai net i sense funció. La
nostra fe cristiana parteix d’aquesta anècdota incom-
prensible. Una sepultura sense senyals del ressuscitat en
aquesta escena. Només el buit. I malgrat tot, com llegim
a l’Evangeli, Joan veu i creu. Què és el que va veure allà?

Més o menys, benvolgut manaia, veu una sepultura
oberta de bat a bat com la Catedral que ens espera a
l’arribada de tota la processó. Una Catedral oberta de
bat a bat i buida. Un silenci que és misteri, poesia, es-
piritualitat i esperança. Un silenci que, en l’arribada de tota la processó, els permet, com Joan
va fer amb Pere, que tota la processó s’acosti, entri i comprengui la Fe del ressuscitat, que no
reposa en un sepulcre buit, sinó en el cor de les persones.

Un cor de les persones predisposat a esperar i a estimar en les il·lusions i els somnis de tots
i de cadascú de nosaltres. I no vol caure pas en la temptació de l’agressivitat de les paraules,
la duresa de cor i la desconfiança dels pensaments.

Per això, us desitjo a tots una bona Pasqua, que el silenci de la Catedral que ens topem quan
arribem i custodiem amb el nostre respecte, el sapiguem omplir d’un bon sac d’històries de ten-
dresa i esperança que ens ompli d’il·lusions i de somnis. I així, igual que aquells Joan i Pere, sa-
piguem compartir el nostre bo i millor amb tothom.

Mn. Sebastià Aupí
Consiliari
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ALTRES ACTIVITATS DE SES MAJESTATS

Fem el fanalet per anar a esperar els Reis
Concurs • ACTA DEL JURAT

A la ciutat de Girona, el dia 14 de desembre de 2016, reunit el Jurat del concurs: “Fem el fa-
nalet 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’Ins-
titut de Ciències de l’Educació, Sr. Jordi Armengol de l’Escola Municipal d’Art, Sra. Montserrat
Aira d’El Corte Inglés i Sra. Dolors Garcia Cornellà 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, Dolors Garcia,

Montserrat Roca (Secretària, sense vot)

CATEGORIA A
(P3 i P4 d’Educació Infantil)

PREMI ESCOLA
1r Escola Joan Bruguera
2n Escola Bosc de la Pabordia
2n Escola Bell-lloc
3r EEE Font de l’Abella
3r Escola Verd
3r Escola Montfalgars

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

PREMI ESCOLA
1r Escola Marta Mata
2n Escola Vila-Roja
2n Escola Eiximenis
3r EEE Palau
3r Escola Doctor Masmitjà
3r Escola Sagrada Família

MENCIONS ESPECIALS PER A LES ESCOLES

PREMI ESCOLA
1r Escola Carme Auguet
2n Escola Alzines
2n Escola Migdia



CAVALCADA DE REIS

Com cada any, la nostra Confraria ha estat l’encarregada de la pre-
paració de l’arribada dels Tres Reis a la nostra ciutat. Aquest ha estat
un any en què la climatologia ens ha acompanyat, un any en què tot
ha funcionat com teníem previst, any en què molts dels ajudants no
ens han pogut acompanyar per culpa de la grip, que ha estat molt
present entre nosaltres i alguns han arribat a la sortida de miracle.
Any, també, en què una part important del vestuari s’ha hagut d’a-
rranjar i altres, com el vestit del Rei Blanc, s’ha hagut de fer de nou
a causa de la pluja de l’any passat, que ens va acompanyar part de
la cavalcada. Aquest any, però, tot ha funcionat de meravella, fins i
tot l’horari de sortida i d’arribada a l’ajuntament. Un any que tampoc
han faltat les crítiques, crítiques que, sempre que siguin constructi-
ves, són molt ben rebudes, ja que dintre de les nostres possibilitats
intentem, any rere any, millorar la nostra cavalcada, però, tot i les
mencionades crítiques, i a dues coses que tothom hi està d’acord.
Una és que tenim una magnífica organització, i l’altra és que tenim
una màgia que fa que la cavalcada sigui molt especial i una de les
millors del país, cosa que no seria possible sense la gran col·labo-
ració de moltíssima gent que, voluntàriament, fan un esforç impor-
tant perquè els infants de la nostra ciutat donin una gran benvinguda
als Tres Reis d’Orient com es mereixen i crec que, un any més, ho
hem aconseguit. Moltes gràcies a tots.

Xavier Casan

FOTOS: PEDRES DE GIRONA, FÈLIX XUNCLÀ



22



23

VISITA A L’HOSPITAL JOSEP TRUETA

Com cada any, Ses Majestats,
abans d’emprendre el viatge de
retorn cap a Orient, van voler
compartir una estona amb els in-
fants ingressats a l’Hospital Dr.
Josep Trueta de Girona.

Aquests infants no havien pogut
assistir a la Cavalcada, i Melcior,
Gaspar i Baltasar, amb aquesta vi-
sita, els portaren l’alegria a ells i
les seves famílies.

Malgrat una llarga nit, on els Tres
Reis i el seu seguici havien om-
plert de joia les llars dels gironins
i gironines amb els regals i les jo-
guines que havien demanat els in-
fants, Ses Majestats van arribar
aviat al Trueta, cap a les 10 del
matí i, com sempre, la seva
presència va generar una gran ex-
pectació, i tota mena d’emocions.

Els nens i les nenes van rebre els
regals que els portaven Ses Majes-
tats i mentre els obrien van oblidar
que estaven malalts. El que no
oblidaran mai és l’estona que van
passar amb Melcior, Gaspar i Bal-
tasar, així com ben segur tampoc
ho oblidaran Ses Majestats.

Els grans, mentrestant, 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, na-
dons inclosos, amb la felicitat per
l’estona compartida, 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 les
nenes gironins l’any que ve.
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La preparació del 75è Aniversari em va permetre estar en contacte amb la nostra Associació (la
Confraria) i la seva Junta, i vaig veure el seu tarannà durant l’any (preparació i execució de la
celebració del patró, Sant Pau, l’Assemblea, els actes de la Setmana Santa i la Cavalcada de Reis).

Vaig apreciar alguns elements que m’agradaria compartir-vos:

L’edat dels membres de la Junta

• L’edat dels membres de les últimes juntes ha anat augmentat. L’actual supera els 57 anys
de mitjana i, tal com va, anirà augmentant amb el perill d’una disminució de la Confraria.
La Junta actual ha de treballar perquè, en la pròxima, els nous membres siguin més joves
i ajudin a rejovenir-la, ja que les associacions actuals, que funcionen, els seus membres
solen tenir entre 30 i 50 anys. I s’ha de deixar fer als més joves, que porten les noves idees
de futur. Hem de tenir en compte que tot evoluciona molt ràpidament i s’ha d’estar al dia.

• Un petit detall: s’ha d’estar al dia en les xarxes socials, i no ho estem. Des de l’abril del 2015,
quan va acabar la celebració del 75è Aniversari, en prou feines hi ha hagut algun moviment
a la nostra web i Facebook.

• S’han de fer canvis als estatuts, perquè siguin més aperturistes, tractant els temes que mi-
llorin el nostre funcionament buscant solucions reals i assumibles. Cal assegurar així el seu
futur per molts més anys sortint de l’estancament actual.

Les Dones i el Manípul de Manaies

Sé que el que diré no agradarà, però penseu-hi, en bé del futur de la confraria. Estic d’acord
que històricament no hi havia dones a les legions i altres exèrcits, però no podem oblidar que
el que estem fent en el Manípul de Manaies és una representació. No cal fer un debat, ens
ho demana la mateixa societat avui dia. Les dones poden sortir de manaies. Recordeu quan
la cavalcada de Reis tot eren només homes, i ara actualment hi ha moltes dones i cap pro-
blema, millor i més ben vistos.

S’haurien de modificar els estatuts i el règim intern, perquè ho poguessin ser. La seva entrada seria
progressiva. Com que representa un esforç el fet d’anar picant les llances, això no seria fàcil per

a elles, i se’ls faria una prova en els assajos per deci-
dir si podrien sortir, cosa que a la pràctica tant serveix
per als homes com per a les dones.

La Cavalcada de Reis

Cada any, a la Cavalcada, hem de sentir a dir que no
hi ha gent de color, sobretot per qui fa de rei negre,
a pesar que la confraria sempre explica que estem

Anem cap a una globalització
i les nostres tradicions
cada vegada han d’ésser
més de tots i totes.

EL FUTUR DE LA CONFRARIA
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oberts i com s’elegeixen. Hem parlat amb col·lectius i associacions on hi ha persones d’altres
races, i els hi hem dit que s’apuntin, cosa que no fan. Encara que sigui així, s’ha d’anar in-
sistint a aquests col·lectius perquè s’apuntin i quan hi hagi algú de color que destaqui, fer-lo
rei negre.

Arribats aquí, com en l’apartat anterior, proposo que el rei negre, així com els altres reis,
també puguin ser una dona, si s’escau en l’elecció. Una dona, caracteritzada com a rei, serà
difícil que els nens ho distingeixin, només cal recordar a qui va dirigida la cavalcada: als nens
petits, és la seva festa.

El 75è Aniversari de la Secció de Vestes

S’ha de començar a preparar la celebració del 75è Aniversari de la Secció de Vestes. Aquesta
celebració serà el 2019, o sigui, que falten menys de dos anys.

Recordeu que en el 50 aniversari (1994) a part d’una magnífica exposició de Setmana Santa
a la Fontana d’Or (avui CaixaForum) va haver-hi l’estrena de noves estructures per als
“passos”. El pendonista va ser la Junta de Confraries i, entre altres actes, la missa de di-
funts de la confraria del dissabte de rams va ser oficiada pels Drs. Tabernes i Roura, i can-
tada en gregorià.

Lluís Jerez
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L’ANTIGA CAVALCADA DELS REIS
DELS MANAIES DE GIRONA

La Cavalcada, per la Confraria, té una significació ben justificada. Quan l’any 1954 els Ma-
naies varen decidir acceptar de l’Ajuntament l’encàrrec d’organitzar una arribada dels Reis
digna per Girona, la nostra entitat assumia un bon repte i un nou compromís. El temps trans-
corregut des d’aquella data, confirma l’encert d’aquella decisió. La Confraria ha garantit la
Cavalcada en el curs de 60 anys, i ha satisfet la il·lusió dels nostres infants en el dia de la seva
gran festa.

La temàtica d’aquests articles que anem publicant sobre la Confraria, habitualment sintonit-
zen amb la Setmana Santa. Enguany fem enrere el calendari i ens aturarem a la nit de Reis
per dedicar-nos a la Cavalcada. Així fem justa correspondència amb la importància de la ce-
lebració i amb l’esforç que hi esmerça la nostra entitat.

S’ha considerat convenient limitar aquesta petita història al anys compresos entre 1954 i 1976,
fent una breu referència d’èpoques anteriors en que l’organització de l’arribada dels Reis
anava a càrrec d’algunes associacions gironines o organismes estatals. Aquelles comparses im-
provisades amb vestimentes rudimentàries i amb actituds poc avinents, indignaven els giro-
nins, i la premsa en feia ressò i insinuava a la Corporació Municipal el desig d’unes
Cavalcades dels Reis més escaients i dignes per a la nostra ciutat.

1954. La proposta

La falta de base i d’intenció per unes comitives reials més apropiades, provocà que, aquell
any, la mainada gironina tornés a quedar-se sense Cavalcada, amb la conseqüent desil·lusió
–i indignació general– quan sentien parlar de les esplèndides arribades dels Tres Reis en al-
tres poblacions veïnes.

S’havia de donar solució a aquest greuge perllongat en el
temps i, poc abans de la Setmana Santa, el Consistori gi-
roní va decidir donar el primer pas. L’alcalde Sr. Antoni
Franquet proposava a la Confraria el compromís, amb ca-
ràcter anual, d’organitzar i portar el personal necessari per
a una Cavalcada de Reis que reunís la màxima dignitat
per a la nostra ciutat.

La proposta fou acceptada amb total entusiasme. Era una
altra bona feina pels manaies de Girona. Si l’any 1940 ha-
vien format un Maniple de Manaies, seriós i digne, que
feia oblidar el mal record dels manaies d’abans de la
Guerra Civil, ara, quinze anys després, aquella experièn-
cia els avalaria per organitzar una Cavalcada dels Reis
que desbanqués aquelles inefables comparses de trista
memòria.

L’estendard dels Heralds de la Ciutat
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1954. El projecte

El dia 25 de setembre de 1954 la Junta de la Confraria, presidida per Joaquim Pla i Dalmau,
va presentar a l’Alcaldia el projecte de la futura Cavalcada de Reis. Consistia en quaranta di-
buixos d’indumentària i equip per a uns 65 homes, un pressupost i una memòria que pun-
tualitzava, especialment, que es tindria molta cura en mantenir la dignitat de la Cavalcada.

La indumentària escollida va ser la dels segles XIII i XIV,
d’acord amb la clàssica representació de l’Adoració dels
Reis, que s’avenia molt bé amb el caràcter històric de Gi-
rona. La comitiva del rei Melcior vestiria a l’estil napolità,
el rei Gaspar a l’ús de la aristocràcia de l’Orient Mitjà i el
rei Baltasar ho faria d’acord amb la vestimenta dels àrabs
medievals.

La memòria establia una escala de comandament, sem-
blant als Manaies, que encapçalava l’Edecà seguida
pels chambelans de cada comitiva reial; preveia,
també, la participació de la mainada lliurant les seves
lletres a un “Carter Reial” i un Magistrat que tenia cura
de llegir-les.

La desfilada es concebia amb les comitives dels Reis posades segons l’ordre tradicional, i
un seguici que precedia aquestes tres comitives on hi anava l’Edecà muntat a cavall, amb
el seu ceptre; els tambors que donaven el so a la desfilada; els escaladors amb l’escala per
arribar als balcons; el Magistrat muntat a cavall llegint les peticions dels nens amb el seu
patge i guardabrides; el Carter Major amb els seus car-
ters reials; i els torxers il·luminant la Cavalcada.

Les tres comitives dels Reis es preveien idèntiques en
concepte, amb les lògiques diferències de vestuari i
equip. Al davant de cada una hi anava l’estendard del
Rei muntat a cavall i el Camarlenc cap de la comitiva;
el seguia el cofre de l’or, la copa de l’encens o la urna
de la mirra, segons corresponia, que eren portats per
quatre criats a sobre un baiard; presidint el seguici hi
anava el Rei muntat sobre un cavall amb picarols, amb
el seu patge guardabrides i el patge del ventall. Darrere
de l’última comitiva es preveien els cuiners repartint ca-
ramels i una rècula de mules amb el carregament de les
joguines.

Herald trompeter

Edecà, cap de la Cavalcada
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El vestuari, d’acord amb els figurins del Sr. Joaquim Pla
i Dalmau, era de coloració plana i vistosa i, per tant,
atractiva per la mainada. Les robes eren, bàsicament,
de tapisseria, setins, feltres, velluts... Fou confeccionat
per la Sra. Preckler, modista de teatre barcelonina que
llavors vivia a Girona. Els capells tèxtils i els turbants
eren molt variats i foren realitzats per la Sra. Maria
Ribas Crehuet, de la Rambla. El components de les co-
mitives d’avantguarda, del Rei Blanc i del Rei Ros s’e-
quiparen amb malles de punt majorment negres i
algunes grogues, i una verda i groga que era pel bufó
que dirigia els tambors. La comitiva del Rei Negre es
vestí amb bombatxos de setí ataronjat. Les sabates eren
renaixentistes de cuir vermell i donaven un bon acabat
al vestit.

També la Cavalcada comptava amb alguns elements
metàl·lics de llautó daurat com els cascs d’alguns patges,
així com la corona del Rei Gaspar, que les va fer el Sr. Francesc Boix, de les Ballesteries. La
corona del Rei Melcior va ser formada i repujada pel Sr. Carmaniu de Girona, així com altres
complements que també va realitzar. Els elements de l’attretzzo de la Cavalcada eren de fusta,
com els baiards, el cofre de l’or, i l’urna de la mirra, que les va construir els tallers Dalmau
Carles Pla, així com les bústies dels carters, ventalls i vares dels cap de grup. La copa de la
mirra, en canvi, es va formar de guix i se’n va fer càrrec Enguixats Pericot. Les gualdrapes pre-
vistes per a tots els cavalls de la Cavalcada, només es realitzaren les dels Heralds.

En l’aspecte del cerimonial, el projecte establia un seguit
d’actuacions per la rebuda dels Reis. Els heralds de la ciu-
tat (1) (també previstos en el projecte) i una banda de mú-
sica havien de recollir la mainada amb els seus fanalets
per esperar els Reis a la plaça del Marquès de Camps i
marxar, després, tots junts, fins a la plaça del Vi on se ce-
lebraria l’acte final. Davant la Cavalcada es col·locarien els
Heralds i la tancaria una banda de música (2) que tocaria,
a cor amb la mainada, la tradicional “Visca els Tres Reis de
l’Orient”.

El projecte presentat i aprovat el setembre de 1954, per di-
ficultats d’ordre econòmic, no va ser realitat fins a finals de
1956. Per tant, l’any 1955 no va tenir Cavalcada i va ser-
vir de consolació la casualitat que en aquella vesprada de
Reis plogués tot el dia.

Cap dels tambors vestit de bufó

Tambor

Nota. Per a més amenitat, els dibuixos de la indumentària es reprodueixen al llarg de l’escrit, de forma
arbitrària, sense relació estricta amb el text.
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1956. L’estrena

L’esperada estrena de la nova Cavalcada es produí amb un realisme tal que va sorprendre els
gironins. La caravana venia de lluny: les comitives dels Reis muntats a cavall amb el dring dels
picarols, el cofre de l’or, l’aroma de l’encens i de la mirra portats sobre muscles; els escala-
dors amb l’escala, els carters, la música i els patges il·luminant el camí... L’admiració fou ge-
neral i els Manaies quedaren satisfets. La prova havia estat arriscada i un possible fracàs hauria
col·locat en posició difícil el bon nom de la Confraria.

La nova Cavalcada va sortir del Quarter d’Artilleria del car-
rer de Barcelona per arribar a la plaça del Marquès de
Camps on els Reis, com estava previst, foren rebuts per la
mainada i els Heralds. Tot cantant “visca els Tres Reis”, al
so de la banda de música, seguiren pel carrer Nou i Pont
de Pedra. Passaren per d’avant de l’Ajuntament, desfilant
tot el llarg de la plaça, van continuar per Ciutadans, Cort
Reial, Quatre Cantons, Argenteria, Rambla, i van tornar,
altre vegada, a la baixada del Pont de Pedra i plaça del Vi
per entrar, ara sí, a l’Ajuntament per a la salutació final
dels Reis des del balcó. Aquesta doble passada per la
plaça del Vi permeté fer lluir la Cavalcada i mostrar reco-
neixement a la Corporació Municipal, en especial a l’al-
calde, el Sr. Antoni Franquet.

La Cavalcada va desfi-
lar al seu aire i en si-
lenci, guardant la

formació i sense marcar el pas, mentre els tambors repi-
caven el compàs de la popular cançó dels Tres Reis. La
formació tenia la virtut d’estar ben estructurada, la qual
cosa feia entenedora les diferents funcions del seguici, des
de la comitiva d’avantguarda o de serveis (tambors, Ma-
gistrat, carters, escaladors) a les tres comitives dels Reis
que eren encapçalades, cada una d’elles, pel seu propi es-
tendard a cavall, cosa que les definia molt bé.

L’Ajuntament, conscient que el material de la Cavalcada
formaria part del patrimoni municipal, destinà l’última
planta dels camerinos del Teatre Municipal com a guar-
daroba permanent. Aquesta proximitat facilitava l’abilla-
ment de la comitiva, però era molt distant del punt de
partida de la Cavalcada. La circumstància que havia de
sortir del quarter d’Artilleria, determinà que tota la Comi-
tiva s’hi hauria de traslladar, per preparar la formació i afegir-s’hi els cavalls que ens presta-
ven els artillers. Aquest salt en l’espai se solucionaria de manera inversemblant, transportant
tot el contingent reial amagat dins camions tancats. A tal fi, per ocultar l’embarcament, els ca-
mions s’endinsarien al fons del pati de l’Ajuntament fins arribar a les portes del Teatre.

Carter Reial Major

Carter Reial
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Arribada a Girona de la comitiva
dels Tres Reis d’Orient

Originals Joaquim Pla i Dalmau
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Nota:

Amb el propòsit de deixar un testimoni gràfic de la formació de la Cavalcada de l’any 1956, hem fet un mun-
tatge amb les figures de les dues làmines de <<fulls de rengles>> titulades <<ARRIBADA A GIRONA DE LA CO-
MITIVA DELS TRES REIS D’ORIENT>> de Joaquim Pla i Dalmau.

Les figures són un reflex, tal com podrà comprovar el lector, de la indumentària del projecte de la Ca-
valcada que reproduïm al llarg del text. Ens ha quedat una incògnita en la composició de la rècula d’e-
quins d’abast i l’hem representada per mitjà de les dues úniques figures existents en el gravat original.
Tota la resta és una representació fidedigna del que va ser aquella primera Comitiva dels Tres Reis de
Girona, organitzada pels Manaies.
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1957 i 1958. La continuïtat

La Cavalcada de l’any 1957 va ser una repetició de l’è-
xit de l’anterior, amb l’ampliació de la rècula de mules
d’abast que portaven les caixes de les joguines. Aques-
tes caixes, per fer-les més vistoses, es pintaren de blanc
i la dotzena de mules es col·locaren darrere la comitiva
del Rei Negre. No cal dir que eren les del Regiment
d’Artilleria (3), acostumades a portar armament a llom.

Per l’any 1958 la comitiva va incorporar els cuiners pre-
vistos en el projecte de la Cavalcada (inicialment l’a-
juntament els havia desestimat), destinats al repartiment
de caramels. Una altra novetat que va sorprendre petits
i grans va ser la presència, al final de la Cavalcada,
d’uns jeeps magnífics i d’uns mastodònics camions “Ca-
nadà”, que es varen “maquillar” amb estrelles i altres
atributs reials, per intentar amagar llur procedència
(eren militars).

1959. Una cavalcada sense cavalcadures

La Cavalcada de l’any 1959, a excepció dels heralds, s’organitzà suprimint els cavalls i moto-
ritzant-la totalment. El personal muntat passà a vehicles automòbils. Una nota desconcertant:
els Tres Reis arribaren amb un impressionant cotxe “Cadillac” descapotable de color groc, es-
cortats per sis patges, dos de cada comitiva, amb l’alabarda de la Guàrdia del Sant Sepulcre
de la processó del Divendres Sant.

La novetat, intencionada, de l’eliminació dels cavalls i mo-
torització general, produí comentaris en tots els sentits i la
Confraria els va considerar correctes. Solament s’hagué de
lamentar un desafortunat article aparegut a la premsa al
qual es donà la resposta adequada que produí l’esperada
reacció favorable per a la Confraria.

Anys més tard, aquesta idea de motorització general de la
Cavalcada, innecessària i extremadament fantasiosa, es va
considerar un “experiment” desafortunat, per apartar-se
de l’esperit inicial de la Cavalcada que pregonava el bon
gust i el sentit d’autenticitat que havia d’inspirar l’arribada
dels Tres Reis.

El Magistrat

Patge del Magistrat
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Anys 1960, 1961 i 1962. Els Sienants

A partir de l’any 1960 s’organitzà la Cavalcada amb l’esperit de la primera sortida; es van re-
cuperant els cavalls i es va limitar la motorització. Solament els tres estendards dels Reis no
disposaren de montura, i se’ls va col·locar sobre tres jeeps descapotats, que obrien tota la co-
mitiva darrera els Heralds. També, a fi d’enfortir el final de
la Cavalcada, s’aconseguí incorporar al seguici de les jo-
guines un grandiós carruatge envelat de dos cavalls i qua-
tre rodes que, més tard, fou rellevat per un altre obert,
pertanyent al Regiment d’Artilleria, que anava tirat per
mules. L’absència de tendall deixava a la vista les caixes i
algunes joguines (cavalls de cartró, nines...).

Per a equipar degudament als conductors, normalment
soldats, se’ls vestí amb una ampla casaca i uns bombatxos
posats directament sobre la roba pròpia. Això permetia
simplificar l’operació de vestir aquest personal. El teixit
era de setí blau i la casaca, engalanada per un cordó dau-
rat, es cenyia amb una cinta groc pàl·lid. Es completava
amb un gorro rodó del mateix gènere i color. El calçat era
el propi de cadascú. Foren confeccionats per la Sra. Jose-
fina Boix, de la Pujada de les Pedreres, que havia treba-
llat amb la Sra. Preckler.

Pel que fa a l’attrezzo, es reformaren els baiards dels símbol de l’or, l’encens i la mirra que
fins aleshores s’havien portat sobre les espatlles de quatre criats. Les bateries per a la il·lu-
minació significaven un pes afegit considerable i per a alleugerir la comesa es posaren dues
rodes de bicicleta sota la plataforma que es varen amagar amb una faldilla negra.

També es va incorporar un nou element a la comitiva
d’avantguarda, que no estava previst en el projecte. Van
ser els “Sienants”, adoptats de la festa del Palio de Siena.
Es tractava d’una còpia dels banderers d’aquesta locali-
tat italiana que amb motiu d’aquesta celebració fan vol-
tejar les banderes de forma malabarística i que a la
Cavalcada quedaven d’allò més bé. Inicialment se’n
varen preveure quatre. Per a vestir-los es feu una com-
binació en el vestuari. Es vestiren amb els equips dels
tambors i aquests es vestiren amb els dels torxers. I els
torxers entraren a les comitives de cada Rei, de les quals
varen adoptar l’equip corresponent. Amb el canvi, els
tambors hi sortiren guanyant. S’incrementà el seu nom-
bre, i s’afegí uns platerets i un bombo pertanyent a l’at-
tretzzo del Teatre Municipal.

Escalador

Torxer
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Any 1963. Els Reis sobre carrosses

La voluntat de millora i renovació, sempre presents,
va determinar situar els Reis sobre carrosses. D’a-
questa manera es feia més vistosa la seva presència a
la Cavalcada i, també, es simplificava el fet de cobrir
les places muntades. L’exèrcit, que ens prestava les
montures, havia dissolt l’escamot de Batidors a cavall
i la Societat Hípica, que ens feia la prestació, no en
disposava de suficients (4). Els últims anys la Caval-
cada s’hagué d’enginyar-se fent una petició a la Guar-
dia Civil que ens prestà un magnífic cavall negre per
al Rei Baltasar.

S’introduïren les carrosses a la Cavalcada, es varen
mantenir els cavalls dels Heralds, de l’Edecà i del Ma-
gistrat, i van continuar sense montura els tres esten-
dards. Cada carrossa anava tirada per dues mules del
Regiment d’Artilleria, amb els corresponents guardabrides. L’avinentesa que el servei de
la Funerària es motoritzava, serví per aprofitar els cotxes dels morts com a carrosses pels

Reis. Prèviament desmantellades, sobre el xassís es
construí una magnífica plataforma sobre la qual es po-
saren uns bonics seients de fusta tornejada (amb res-
patller rematat amb poms d’àliga daurats) que un
organisme oficial gironí ens va prestar. El bon treball
de decoració que el pintor Castells, del carrer de les
Ballesteries, va dedicar a la plataforma, i la bona il·lu-
minació, donaren la vistositat suficient. Aquests tre-
balls s’efectuaren a l’antiga caserna d’Artilleria de la
plaça del Lleó (que llavors ja era de l’Ajuntament).

Amb aquestes carrosses, i una més per a les joguines, i la
introducció de dos bonics fanals per cada comitiva de Rei,
construïts pel Sr. Francesc Boix, la desfilada d’aquell any
guanyà amb presència i vistositat. La novetat de les car-
rosses tirades per mules no desvirtuà l’esperit original de
la Cavalcada, i van sorpredre la mainada gironina.

1964. Les carrosses acabades

La prova de les plataformes tirades per mules havia resultat satisfactòria i ara calia aca-
bar les carrosses construint la seva arquitectura i ornamentació. Per facilitar aquesta co-
mesa, es traslladaren als baixos dels tallers de Dalmau Carles Pla, del carrer Joan
Maragall.

El Rei Melcior, “el Rei Blanc”

Camarlenc del Rei Blanc
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La proposta es concretà en una construcció en fusta, a base de pannells de fusta aglomerada,
que concedia a la pintura el gran paper protagonista de donar el relleu i el realisme neces-
saris als motius ornamentals.

Es varen idear tres temes ben diferents:

Per a la venerable figura del Rei Melcior, es va recórrer
a la fantasia. Se’l va situar en un romàntic tron entre dos
cignes blancs que sostenien l’emblema de la seva corona
reial.

Pel al Rei Gaspar, la idea era més realista. Es va preveure
un setial daurat d’estil romà, sense respatller, situat sobre
una tarima i sota un tendall vermell.

La carrossa del Rei Baltasar va ser més oriental. Es va
construir un tron egipci, amb braços i respatller decorat.
El culminava un ventall posat darrere el respatller com-
post per la tija i les plomes que eren pintades. Les autèn-
tiques no s’hi posaren mai.

El treball de pintura decorativa, per part de Castells, va
ser determinant pel resultat final, que donava el cop d’e-
fecte, i el relleu i la vistositat indispensables.

Els esbossos d’aquests decorats foren del propi Joaquim
Pla i Dalmau que ja ha havia projectat el vestuari i l’at-
trezzo. Hem de lamentar que a l’actualitat no es conservi
cap d’aquests dibuixos.

Aquestes noves i màgiques carrosses varen embadalir a la
població infantil i sorprendre, gratament, els més grans
que saberen apreciar l’esforç que els Manaies hi havien
dedicat. Acabada la desfilada es retiraren a un pavelló que
la caserna d’Artilleria va destinar per a la seva guarda i
custòdia fins el proper any.

1965, 1966 i 1967. La continuïtat

Les noves carrosses de l’any 1964 continuaren prestant un bon servei. El pintor Castells mantin-
gué la pintura i decoració original, i la fusteria Sureda s’encarregà, successivament, del muntatge
i arranjament dels decorats, a l’igual que l’electricista Bonal que continuà amb la il·luminació.

Aquells anys no hi hagueren gaires novetats, a excepció de la confecció d’alguns equips més
i la participació de la companyia Telefònica que ens prestà un cotxe portaescales, color gris,
que anà molt bé per als nostres escaladors.

Patge del Rei Blanc

Criat del Rei Blanc
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La nova junta de la Confraria, presidida pel Sr. Narcís Omedes, sabé gestionar la nombrosa
participació que ara ja no es reduïa al cercle més proper als manaies.

Per l’any 1967 s’equiparen quatre carters més, confeccionats per la Sra. Josefina Boix,
que des de llavors seria la modista de la Cavalcada, i se suprimiren els cuiners que des
de 1958 tenien la comesa de repartir caramels a la mainada. Al respecte, però, cal re-
marcar que aquests cuiners no gaudien d’equip adequat al càrrec. Vestien l’equip dels
conductors, amb un capell de cuiner i, alguna vegada, un davantal blanc. Eren quelcom
improvisat.

1968. La motorització de les carrosses

La mecanització general de l’exèrcit va portar a l’elimina-
ció de la tracció animal i, en conseqüència, les vuit mules
que ens feien el tronc de tir de les carrosses, al final es va
veure afectat. L’excessiva estabulació per falta de servei,
malejava les pobres vesties que ventaven guitzes, i amb
perill, també, d’esquivar-se al curs de la Cavalcada. I el
cuir ressec dels guarniments que exercien el tir no oferia
garanties. Per tot plegat, es cregué necessària la substitu-
ció de les mules per un altre sistema d’arriat. La tracció
animal ja havia passat avall i era impossible de trobar cap
tronc vàlid enlloc. Calia trobar-hi la solució per poder
mantenir les mateixes carrosses.

Es va pensar amb la mecanització del sistema de tir i el
que millor s’avenia era el que oferien els tractors agríco-
les. Les facilitats trobades en alguns concessionaris que

podien prestar alguns tractors, encara per matricular, re-
solgué el problema d’una manera pràctica. Però, cal re-
conèixer-ho, aquest canvi tan pragmàtic i inversemblant,
en especial per a les carrosses dels Reis, en l’ordre estètic
resultà poc escaient. Però era la llei del temps i calia re-
signar-se als imperatius de la modernització.

Des de la implantació de les carrosses l’any 1963, passant
per la seva motorització, el següents anys no es feu cap
millora destacable. Només s’introduí la novetat de la car-
rossa de l’Estrella dels Reis, tirada per un tractor, que
anava al davant i que era una transformació de la carrossa
que havia portat les joguines. També s’aconseguí que els
Bombers de la ciutat portessin una escala mecànica sobre
la qual muntaren els nostres escaladors.

Camarlenc del Rei Ros

Rei Gaspar, el “Rei Ros”
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1971. La cavalleria escorta dels Reis

Satisfactòriament pels Manaies, la creixent afecció per l’equitació generà l’aparició de les hí-
piques privades i això feu entreveure alguna possibilitat per la Cavalcada (5). Aquesta avi-

nentesa podria aprofitar-se per recuperar alguns cavalls i
crear noves places muntades. Amb la garantia de tenir el
personal i els cavalls necessaris, es va proposar la forma-
ció d’una nova i vistosa guàrdia muntada dels Reis com-
posta de 15 cavallers. Se’n destinarien cinc per cada
comitiva de Rei.

L’equip d’aquests cavallers fou dissenyat pel Sr. Joaquim
Pla i Dalmau, i confeccionat per la Sra. Josefina Boix. Els
cascs, de llautó cromat i aram picat, foren realitzats pel Sr.
Ramon Boix del carrer de les Ballesteries. Cada escamot
portava l’escut reproduït al pit, corresponent a cada co-
mitiva de Rei. Per dificultat de realització, els remats dels
cascs s’igualaren amb un cucurell de plomes verdes per a
l’escamot del Rei Blanc i del Ros i carabassa per al Rei
Baltasar.

1972, 1973. La recuperació dels cuiners i la carrossa del magistrat

La junta de la Confraria, presidida pel Sr. Narcís Omedes, conscient que calia continuar el camí
de les noves realitzacions, va redactar un projecte d’ampliació de la Cavalcada, per presen-
tar-lo a l’Alcalde, el Sr. Ignasi de Ribot. Entre altres elements, incloïa tres noves carrosses per
als Reis, amb moviment autònom. La Corporació Munici-
pal va donar-li el suport econòmic necessari, i s’arribà a
l’acord que la seva execució s’hauria de fer de forma es-
calonada.

Es recuperaren, altra vegada, els cuiners que s’havien su-
primit l’any 1963. A aquest fi, primer s’habilità un vehicle
militar i l’any següent s’utilitzà una plataforma amb rodes
(un remolc amb tractor) que va deixar l’Ajuntament, on
es van col·locar una cuina i un perol, sacs de farina, una
pala de flequer, el pa, etc. Aquesta millora significà un
petit avenç de la presència dels cuiners a la Cavalcada
que, fins llavors, havia portat tantes controvèrsies. La in-
dumentària continuà essent la de conductor, amb l’afegit
del barret de cuiner i el davantal blanc.

Patge del Rei Ros

Criat del Rei Ros
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Els baiards que portaven el cofre de l’or, la copa de l’encens i l’urna de la mirra, s’eliminaren
i aquests símbols es traslladaren als jeeps on anaven els estendards dels Reis, i se situaren da-
vant de cada comitiva. Els que feien de portants es destinaren a Sienants: per al Rei Melcior
voltejant boles de cintes, per al Rei Gaspar dringant collars de picarols (eren els dels cavalls
dels Reis) i per al Rei Baltasar balancejant un alt penjaroll de cintes de colors.

Es considerà convenient situar l’Escorta Muntada dels Reis
reunida en un sol bloc, darrere la comitiva del Rei Negre.
Al darrere la Cavalcada hi aniria el camió de les joguines.

L’any 1973 es transformà la carrossa de l’Estrella, es va re-
tirar aquesta i es va col·locar una modesta taula-escriptori
antiga i dos seients. Servirien pel Magistrat, que fins llavors
anava muntat a cavall, i els seus dos secretaris. Amb
aquesta carrossa es formava un nou espai d’actuació, i es
creava un argument entre els carters que recollien les car-
tes i el Magistrat que les llegia i valorava davant la mai-
nada que quedava sorpresa i admirada. Per a més
autenticitat, es col·locaren algunes saques del Servei Na-
cional de Correus.

1974. Les noves carrosses

Les carrosses tirades per mules conservaven l’encant de
les coses pretèrites, que sintonitzava molt bé amb la Ca-
valcada, però, la seva substitució l’any 1968 per tractors
agrícoles resultà un canvi a la baixa, en especial per les
carrosses dels Reis.

Cal considerar que la Confraria ja feia quatre anys que
anava efectuant millores i alguna ampliació de personal.
Però ara tocava afrontar un tema d’especial transcendèn-
cia per la Cavalcada: la realització d’unes carrosses total-
ment noves en estètica i en concepte, destinades per als
Tres Reis. Volíem relegar les tirades per tractors a altres
comesos menys compromesos i, també cal dir-ho, calia
renovar l’escenari i el decorat per a l’actuació dels Reis.

Però, en no poder disposar de la tracció animal, com es
desplaçarien les noves carrosses sense els tractors?

Respecte a la font documental sobre la Cavalcada, la circumstància que el que subscriu aquest
article fos membre de junta i assignat per dissenyar les noves carrosses ha facilitat la infor-
mació necessària i la recerca del projecte. Actualment, aquest projecte es troba a Sant Lluc i,
juntament amb el de l’any 1956, del Sr. Joaquim Pla i Dalmau, són els únics documents grà-
fics existents sobre la realització material de la Cavalcada.

El Rei Baltasar, el “Rei Negre”

Camarlenc del Rei Negre
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Tornant a la qüestió plantejada, les tres carrosses es varen
concebre com una gran plataforma amb desplaçament au-
tònom que permetia prescindir de ser remolcades. Per fer-
ho realitat, es compraren tres camions per desguassar que
foren desmantellats fins al xassís, i es va conservar el
motor. A sobre el xassís es formà la plataforma de fusta
que deixava un forat davanter on s’intentava camuflar el
conductor.

La part arquitectònica de les tres noves carrosses consis-
tia en un tron, absolutament medieval, on se situaria cada
Rei. Serien totalment diferents d’acord amb el seu país d’o-
rigen. L’espai s’emmarcaria amb quatre plafons frontals
amb decoració exclusiva i amb la presència dels escuts
heràldics propis de cada Rei.

Per al Rei Melcior es va recórrer a l’elegància i a l’efectivitat lumínica. Es comptaria amb un se-
tial daurat d’estil romà (6), molt sobri, amb coixí al seient i als peus de color blau cel. Es col·lo-
caria sobre una graderia vestida de vermell, davant d’una lluminosa vidriera gòtica de tres
finestrals, que reproduïa l’escut del Rei. L’efecte s’aconse-
guiria mercès a la il·luminació interior que es traslluïa a
través de la vidriera de colors blanc, groc, verd i vermell.
Als costats de la carrossa es muntaria una greca amb quar-
terons medievalistes sobre fons blanc i cortines negres.

La carrossa del Rei Gaspar seria més sumptuosa i monu-
mental. Un templet persa, elevat sobre la plataforma, co-
bria un setial format per dos lleons i un coixí carmesí.
Quatre columnes sostenien una volta vermella amb cinc
cúpules il·luminades interiorment amb llum de colors. Tot
era daurat i s’incrementà aquesta vistositat amb la deco-
ració de petits mirallets adherits geomètricament a la base
del tron. El costats de la carrossa serien una greca blava i
daurada sobre cortines negres.

La carrossa del Rei Baltasar es va preveure més exòtica.
Una tenda blanca amb serrells vermells i borles verdes se
situava sobre una graderia vestida de pells de pantera. El Rei s’asseuria sobre coixins de co-
lors verd, carbassa i morat. El tron estaria flanquejat per dos ullals d’elefant (eren de guix),
decorats. Es completaria l’espai amb palmeres dels jardins de la devesa. La il·luminació s’a-
conseguiria amb focus orientats al tron i a la tenda. El costats de la carrossa serien ornats amb
una greca retallada amb mitjes-llunes, pintada de negre i carbassa, d’on penjaven borles blan-
ques, a sobre les cortines verdes.

El projecte de les tres carrosses es reprodueix a continuació:

Patge del Rei Negre

Criat del Rei Negre
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La carrossa del Rei Melcior.
Vistes frontal i lateral.
Any 1974

La carrossa del Rei Gaspar.
Vistes frontal i lateral.
Any 1974

La carrossa del Rei Baltasar.
Vistes frontal i lateral.
Any 1974



41

Els treballs de construcció s’efectuaren a la caserna d’Artilleria del carrer de Barcelona, d’on
sortiria la Cavalcada. Dels elements corporis se n’encarregà la fusteria Sureda i, de la part
tèxtil, la Sra. Josefina Boix. La decoració en pintura fou, com sempre, del pintor Castells i la
il·luminació d’Electricitat Bonal. No podem oblidar els treballs del Taller Cateura per realitzar
l’estructura de suport de les plataformes, ni la posta a punt de la mecànica dels motors per
part del taller El Globo.

Les velles carrosses, prèviament desmantellades, serviren pel transport de les caixes de jo-
guines i es destinaren a cada una de les comitives dels Reis. Aquestes caixes, de fusta, les
proporcionà la Ferreteria Omedes i la casa Escatllar de la Rambla. A més, al final de la Ca-
valcada, també s’afegí un comboi de furgonetes amb aquesta mateixa comesa. En l’aspecte
logístic, la possibilitat d’avaria d’alguna carrossa obligà disposar d’un geep militar dins la
formació, que es va situar entre la segona i tercera carrossa, per efectuar el remolc en cas
necessari.

Referent a la formació del contingent humà, la banda incrementà els seus efectius amb qua-
tre tambors més; i, a partir d’aquell any, els estendards dels Reis tornaren a muntar a cavall,
formats en fila de tres, obrint la marxa de les comitives.

Aquest any 1974, la Cavalcada es componia de 119 membres, 24 cavalls i els 16 vehicles que
representaven les 3 carrosses per als Reis, 1 carrossa per al Magistrat, 1 carrossa per als cui-
ners, 3 carrosses de joguines, 3 meharis pels símbols, l’escala dels bombers, 1 remolcador i
3 furgons per les joguines. Això representava que, des del primer any de 1956 a 1974, la Ca-
valcada havia quasi duplicat el contingent humà i l’equí, comptant, a més, amb la introduc-
ció de l’element vehicle.

Les tres noves carrosses es mantingueren intactes fins l’any 1991, a excepció de la del Rei
Blanc que es va malmetre amb la pluja del dia de Reis de l’any 1977. Aquesta eventualitat ob-
ligà a suprimir la vidriera del tron i a plantejar una altre temàtica per aquesta carrossa.

Els tres Estendards dels Reis: Melcior, Gaspar i Baltasar
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1975. La carrossa de la Cuina Reial

Aquest any arribà la consolidació de la presència dels cuiners a la Cavalcada. S’abandonà el
remolc i es transformà una carrossa que havia portat joguines, que es va adaptar per esceni-
ficar l’espai dels cuiners. S’instal·là una cuina per fer-hi foc amb llenya i s’hi posà una olla per
fer garrapinyades; i es va preveure el lloc per a les vitualles: patates, el pa, caramels... i una
pala de flequer, un porc viu, i gallines i oques de carn i ossos. I la coca, de considerables di-
mensions, enguany es va col·locar sobre un baiard portat per dos cuiners.

El remolc amb tractor de l’ajuntament, que havia servit pels cuiners, es passà al transport de jo-
guines, el qual, amb les caixes corresponents, s’ornamentà amb infinitat de globus de tots colors.

Es confeccionaren 12 equips nous per als conductor i el
Conductor Major, semblants als que ja teníem, però de color
verd. Calia incrementar aquest cos perquè aquell any la Ca-
valcada la tancaria un comboi de 6 camions militars.

1976. Increment del contingent humà

La Confraria va continuar amb el pla de millores, i aquell
any les noves realitzacions es bolcaren al vestuari del per-
sonal. Per crear més ambient a la lectura de les cartes, es
varen confeccionar dos equips més de patges del Magistrat.
Els escaladors s’ampliaren amb tres elements més per a re-
forçar la maniobra de l’escala i també es confeccionaren dos
equips complets de músic. També es varen crear cinc noves
places per a la comitiva del Rei Negre i els Sienants reberen
un nou vestuari reproduït del model que porten els autèn-
tics abanderats italians de Siena, a la festa del Palio.

Els anys successius...

Els anys prosseguiren i la Cavalcada dels Reis anà fent el seu camí... Continuaren noves ini-
ciatives, amb més carrosses, nous grups i nous personatges, i un increment de participació
ciutadana cada vegada més important que sobrepassà el cercle estricte dels manaies. I així
va continuar fins el 1992, després de 35 anys d’aquella primera arribada dels Reis de Girona.

Un nou acord amb l’Ajuntament donà entrada a un nou concepte de Cavalcada que com-
portaria una total renovació, tant de vestuari com d’escenificació. El nou projecte conservà l’es-
perit dels inicis i la imatge medieval, en va millorar les qualitats i va accentuar l’aspecte teatral
de la representació. Es posaren més músiques i més grups, i es tornà a les carrosses amb trac-
ció animal, concepte importantíssim per mantenir l’encant de la nostra Cavalcada.

En el decurs del temps, els lligams amb l’Ajuntament han continuat ferms i els Manaies han
mantingut fidelitat al seu compromís. Així ho demostren els 60 anys viscuts des d’aquella pri-
mera nit de Reis. I és que aquest teatre de desfilada que és la Cavalcada, l’esperit amateur, la
generositat i la capacitat dels manaies de mobilitzar al carrer un col·lectiu notable han estat
la millor garantia per a la il·lusió de la mainada gironina en la nit més màgica de l’any.

Any 1971. Model per la formació d’una nova i vistosa guàrdia muntada dels Reis composta
de 15 cavallers dels quals es destinarien cinc a cada Rei. El teixit seria de malla ferma, de
color blanc marfil, amb l’escut de cada comitiva reproduït al pit. Els cascs serien de llautó
cromat i aram picat, amb alguns elements diferencials.
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He considerat oportú deixar aquí el relat d’aquesta singular història, abraçant un període co-
incident (1963-1976) amb la meva col·laboració directiva dins la Cavalcada. Encara que la do-
cumentació sobre el tema és escassa, les dades existents han estan suficients per a la consistència
del relat, juntament amb el meus records personals i fidedignes viscuts en primera persona.

L’arribada dels Tres Reis és una celebració molt distant de la Setmana Santa. La seva inclu-
sió en aquest butlletí potser no sigui escaient, però la Cavalcada és un esdeveniment de gran
transcendència per la nostra Confraria i per aquest concepte la fa mereixedora d’aquesta pu-
blicació. Agraeixo a la Junta, presidida per Narcís Reixach, el fet d’haver-me concedit aquest
espai, i a l’amic Carles Borrell, muntador de la revista, per la seva especial dedicació i encert.

Notes:

(1) Els heralds es varen concebre com a representació de la Ciutat. També participarien en altres cele-
bracions: Corpus, inauguració de les Fires, esdeveniments ciutadans...

(2) La banda de música era la del Govern Militar. Allargà la popular “visca els Tres Reis” amb una estrofa
més, molt alegre i animada. Al castrum de Sant Lluc se’n conserva una còpia gravada.

(3) El Regiment d’Artilleria va ser un formidable col·laborador dels manaies: ens cedien els trompetes i
els cavalls pel Maniple i la Cavalcada, ens construïren i regalaren la “biga” o carro romà, portaven
els jeeps i camions de la Cavalcada, ens guardaren les carrosses durant tot l’any i la Cavalcada es for-
mava i sortia de la caserna.

(4) Aquesta restricció també afectà al Maniple que es quedà en una tercera part dels seus Equites.
(5) Els Manaies també saberen aprofitar-se’n, i van augmentar la plantilla d’Equites.
(6) Era la butaca del Rei Gaspar de la carrossa vella.

Autoria de les il·lustracions:
Dels figurins: Joaquim Pla i Dalmau. De les carrosses: Francesc Masdevall Reitg.

Francesc Masdevall i Reitg
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Enguany, aquest Butlletí ha incorporat una sèrie de
fotografies dels manaies que varen participar en la
desfilada de l’any passat i que,configurats dins cada
Secció del Maniple, constitueixen una bona mostra
per al record.

Aquestes fotos de grup corresponen a la sortida del
Dimecres Sant i, com es pot veure, es varen fer al
Castrum de Sant Lluc, just abans de formar el Ma-
niple per anar a lliurar el penó al nostre Pendonista.

Formació d’Equites i
Comandament:
David Garcia (Signe), Narcís Mas (Centurió),
Carles Rufí, Pere Barriuso, Xavier Reverter,
Elies Castro (Dec.), Manuel Cruz,
David Bonifacio, Xavier Presas, Carles Coll,
Marc Cornellà, Diego Pérez (Optió).

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



Formació Banda: Jordi Ministral (Optió), Jaume Fonalleras (Signe) Infant: Daniel Peracaula

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
Ignasi Soberano
Daniel Prada
Bernat Grau

BOMBOS:
Eduard Pradas (Dec.)
Joan Falcó
Eudald Herranz
Gustavo A.Torres

PIFRES:
Jordi Tomàs (Dec.)
Miquel Ordis
Marc Moret,
Aleix Masferrer

Albert Puignau
Eduard Sant
Narcís Mas
Quim Moret



Formació 1a Optiada: Francesc Masdevall (Optió), Santi Cots (Signe)

Xavier Subirà
Oriol Vila
Miquel Mascort
Santiago Múrias
Adrià Murias

J.M.Planas de Farners
Daniel Alibés
Carles Mascort
Lluís Sant

Carles Borrell (Decurió)

Jordi Gauchía
Albert Alibes
Joel Múrias
Manuel Casas de Molino
Marc Bonnín

Josep Lluís Duran
Ángel Lapiedra
M.Antonio Marquez
Lluís Trayter

Josep M. Serra (Decurió) Infant: Jordi Casas

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

Adrià Font
Miquel Gutierrez
David Font
Ignasi Soberano
Xavier Esturi

Pere Pons
Xavier Molina
Jordi Buisan
Arcadi Viñas

Manel Garcia (Decurió)

F.Xavier Casan
Albert Garcia
Marc Molina
Biel Mas
Ricard de Quintana

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

Joan Alenyà (Decurió) Infant: Hodei Guerrero



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

Alfons Gonzalez
Ivan Batlle
Joan Vila
Oriol Darné
Manel Milla

Arnau Omedez
Eduard Martinez
Joaquim Cassany
Aniol Llorens

Josep Angelats (Decurió)

Carles Callís
Aleix Blanco
Àlex Sáez
Xavier Colom
Josep M.Fina

Xavier Roca
Enric Ayats
Marc Cassany
Eduard Crehuet

Candi Jordán (Decurió) Infant: Joan Ribas

Altres fotografies en què surten els manaies amb pose ja se n’han fet en el curs de
la història del Maniple.Per exemple, la foto de grup,primícia de l’any 1940,en
què es va fer la primera sortida dels Manaies, després de la Guerra
Civil i que donà continuïtat, l’any 1941,a un nou Maniple amb
equip propi i definitiu, i que també es va fotografiar.

I, a partir d’aquestes referències, podríem trobar
altres fotos, més antigues o no tant, en què els
manaies,de manera espontània o més estudiada,
varen ser retratats al llarg dels 75 anys.
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PERE JUANDÓ I MARCÓ
Optió banderer fins al 2016

Què us va motivar perquè un bon dia us
apuntéssiu de manaia?
El primer record que tinc dels manaies no em
va ser gaire agradable, ja que vaig quedar mig
espantat pel soroll dels timbals, com picaven
les llances, les barbes i els bigotis que duien i
les grans torxes que portaven els fariseus que
acompanyaven la formació. Amb els anys, la
cosa va anar canviant. En fer-me més gran,
vaig veure la processó i els manaies que feien
guàrdia el Dijous Sant al pas de la Confraria
que hi havia a l’església del Carme. Aquest fet
em va portar a l’admiració i curiositat i, quan
em van oferir la possibilitat d’entrar-hi, llavors
va ser quan m’hi vaig inscriure. Era l’any 1953.

Quins records teniu de la vostra primera
època... (assajos, companys, local)?
Em va impactar molt el local que tenia la
Confraria al subterrani de la Catedral i vaig
considerar que era adient i suficient per a
aquella època, això sí: amb molta humitat i
amb aquelles olors de llapis Termosan i es-
perit de vi que alguns es posaven abans de
les sortides, i amb una companyonia esplèn-

dida, tant a dins del local com en els assajos
a la plaça dels Apòstols.

Heu fet moltes sortides extres? I quins
records en teniu?
He fet pràcticament totes les sortides extres,
amb molt bons records, tant en la preparació
per part de la nostra Confraria, com per les po-
blacions visitades, pels seus bons acolliments.
Recordo, entre altres anècdotes, el temps que
ens trobàvem (neu, forta tramuntana, pluja,
etc.) i l’expectació que generava el Maniple.

Teniu alguna anècdota o record en espe-
cial de tots aquests anys?
En els seixanta-tres anys que he format part
del Maniple, hi ha molts records i n’esmen-
taré alguns:
En tinc un de la primera sortida. Em vaig pre-
sentar al local i no comptava sortir. Resulta
que em vaig trobar sense comptar-hi, vestit de
manaia: sense pantalonet, sense jersei i sense
boina. Ja us podeu imaginar com va anar la
cosa... Encara sort que, a casa, ja havia assa-
jat el moviment de la llança, amb l’escombra.
Una altra anècdota que recordo va ser l’en-
trega del casc, per part de la Confraria, amb
motiu de les 25 sortides. També el detall que
van tenir els Potentiors, d’un obsequi, quan
vaig passar a ser Optió. I, darrerament, un ma-
trimoni amb el seu fillet, em van donar una
bossa amb xumets, perquè la fes desaparèixer.

Any 1954. Sóc el segon començant per la
dreta, amb barba postissa. El primer,
començant per la dreta, és Jordi Roca.

Any 1965. D’esquerra a dreta:
Josep Juandó, Josep M. Iborra, Joan M.

Cruzate i Pere Juandó.
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Com veu ara en l’actualitat el Maniple
dels Manaies?
Doncs el veig magnífic, i només en el cas
de ser factible i presentar-se l’oportunitat, hi
afegiria un parell d’equites buccinaris, com-
ponents que ja havien format part del Ma-
niple, interpretant la melodia que encara
recordo.

Canviaríeu alguna cosa quant al regla-
ment o les activitats que fan els ma-
naies?
Atès que amb els anys el reglament i les ac-
tivitats s’han anat perfeccionant, jo ho dei-
xaria tal com estan, però oberts a nous
punts de vista i activitats que es puguin
anar introduint.

Any 1997, en l’etapa d’Optió. Any 2010, en l’etapa d’Optió.

Seguiu motivat com el primer dia?
Sí. La meva motivació ha sigut absoluta, des
del primer dia. I encara que m’hagi vist obli-
gat a donar-me de baixa, ho segueixo estant.

Heu fet companys, o amics per sempre,
entre tota la gent que heu conegut?
I tant! He fet molts amics. I l’amistat s’ha fet
extensible amb la resta de les seves famílies.

Quina reflexió ens podeu compartir del
fet de ser manaia?
La reflexió que faig és que en el decurs del
dia a dia, durant aquests anys, el fet de sen-
tir-me manaia m’ha aportat una sèrie de sa-
tisfaccions, emocions, vivències, etc. M’he
sentit especial, més jove, més cristià, més
col·laborador amb les tradicions i més gironí.
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ELS SEGÜENTS NENS VAREN SORTIR D’INFANTS
LA PASSADA SETMANA SANTA:

Banda de música
Dimecres Sant: Daniel Peracaula Miró

Divendres Sant: Pere Bosch Marí

1a Optiada
Dimecres Sant: Jordi Casas Perez
Divendres Sant: Biel Múrias Plana

2a Optiada
Dimecres Sant i Divendres Sant:

Hodei Guerrero Martin

3a Optiada
Dimecres Sant: Joan Ribas Serra

Divendres Sant: Roc Massegur Moner

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE MANAIES

DILLUNS 3 D’ABRIL
• A les 20 h, al Castrum de Sant Lluc, reunió del Comandament del Maniple.

DISSABTE 8 D’ABRIL
• A les 16 h al Castrum de Sant Lluc, reunió de tots els infants manaia que vulguin

participar en el Desè assaig de manaies petits.

DILLUNS SANT 10 I DIMARTS SANT 11 D’ABRIL
• 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.
• Les 22 h, assaig general.

DIMECRES SANT 12 D’ABRIL
• 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 14 D’ABRIL
• A les 17.30 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.

INFANTS SETMANA SANTA 2016
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Als assaigs del Dilluns i Dimarts Sant, s’aplicaran els articles 14, 15, 19, 20 i 21 del Regla-
ment 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 dades de naixement. De no
fer-ho, no puntuaran.

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

La secció d’èquites haurà d’assistir obligatòriament a l’assaig del Dilluns Sant i del Di-
marts 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 presen-
tar 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 presen-
tar 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 justifi-
cada, 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 panta-
lons 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 for-
mació. 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 correspo-
nent, de la següent manera:
– Color groc: Seccions de Potentiors, d’escorta a la Bandera (Signes de les portes ro-

manes), 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 de-
coratiu 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 2017

EQUITES

Cuadrat i Pèlach, Marc (Signe)

Rufí i Rigau, Carles Cruz i Vázquez, Manuel Cornellà i Font, Marc Castro i Ayllón, Elies (Dec.)

POTENTIORS

Casas i Soto, Francesc (Dec.)

Delgado i Velázquez, Enric Galera i Recasens, Jordi Otal i Bautista, Joaquim Soriano i Carreño, Josep

Puaté i Puy, Joan Prat i Viñals, Miquel 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 Mascort i Vargas, Francesc Masdevall i Pi, Josep Pradas i Ruiz, Daniel
Genover Estévez, Joaquim Boix i Vila, Aleix Fonalleras Font, Jordi 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 García i Hermando, David (Signe de comandament)

II OPTIADA

Reixach i Blanch, Narcís (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
García i López, Joan Baptista

Casan i Luis, F. Xavier
(Signe)

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

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

De Quintana i Tuebols, Ricard
Blanco i Critg, Xavier

Arana i Carreras, Carles
Masdevall i Pi, Francesc
Morales i Fraguell, Jacint



55

FORMACIÓ MANIPLE ANY 2017

BANDERA

Jou i Comas, Gaspar (Optió Banderer)

Puaté i Costa, Joan Lluís (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
Feliu i Alsina, Narcís
Borrell i Ripoll, Marc

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

Cots i Serrano, Santi

Pérez i Abuye, Diego (Optió)

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

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
Batlle i Díaz, Ivan
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 Muñé, Josep (Dec.)
Callís i Pascual, Carles

Yoldi i Altamirano, Claudi
Sáez i Jubero, Àlex

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

Llorens i Viñolas, Aniol
Cassany i Alemany, Joaquim
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1 Jou i Comas, Gaspar 53 1 1 13 68
2 Puaté i Costa, Joan Lluís 49 1 1 16 67
3 Reixach i Blanch, Narcís 49 1 1 15 66
4 Masferrer i Castellà, Josep M. 47 1 1 17 66
5 Masdevall i Reitg, Francesc 50 1 1 14 66
6 Casas i Soto, Francesc 41 1 1 17 60
7 Casan i Luis, F. Xavier 40 1 1 17 59
8 Garcia i Gómez, Manel 38 1 1 15 55
9 Mas i Cots, Narcís 38 1 1 15 55

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

Núm. Cognoms i nom 1940-14 Any 2015 Any 2016 Extra Total

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2017
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TOT EN PATINATGE I HOQUEI

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

www.skatidor.com · info@skatidor.com

Av. Jaume I, 74 Girona
Tel. 972 90 22 00 
www.agenthia.com
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58 Cruz i Vázquez, Manuel 18 1 1 9 29
59 Soriano i Carreño, Josep 17 1 1 10 29
60 Sureda i Jubany, Marc 22 1 0 5 28
61 Moret i Pastells, Marc 17 1 1 8 27
62 Falcó i Dispès, Joan 19 1 1 6 27
63 Bonifacio i Mallorquí, David 16 1 1 8 26
64 Yoldi i Altamirano, Claudi 18 1 0 6 25
65 Buiza i Canals, Jordi 18 1 0 6 25
66 Coll i Casademont, Carles 17 1 1 6 25
67 Font i Rodeja, Adrià 13 1 1 9 24
68 Pérez de Puig, Narcís 13 1 0 8 22
69 Férnandez i Rodríguez, Carles 14 0 1 7 22
70 Sant i Canal, Eduard 13 1 1 6 21
71 Sant i Canal, Lluís 12 1 1 7 21
72 Planas de Farners, Joan M. 17 1 1 1 20
73 Roca i Geronés, Xavier 12 1 1 6 20
74 Pons i Pratsevall, Pere 11 1 1 6 19
75 Reverter i Nogué, Xavier 11 1 1 6 19
76 Colom i Arnau, Xavier 10 1 1 6 18
77 Ayats i Vidal, Enric 10 1 1 5 17
78 De Quintana i Tuebols, Ricard 9 1 0 6 16
79 Borrell i Ripoll, Marc 9 1 0 6 16
80 Batlle i Díaz, Ivan 8 0 1 7 16
81 Ferrer i Crehuet, Santiago 9 1 1 5 16
82 Otal i Bautista, Joaquím 8 1 1 6 16
83 Gutierrez i Alsina, Miquel 9 1 1 4 15
84 Garcia i Vilar, Albert 8 1 1 5 15
85 Milla i Guitart, Manel 8 1 1 5 15
86 Torres i Mendoza, Gustavo Adolfo 9 1 1 3 14
87 Boix i Vila, Aleix 8 1 1 4 14
88 Barriuso i Vidal, Pere 7 1 1 5 14
89 Arana i Carreras, Carles 10 1 1 2 14
90 Herrera i Plana, Daniel 7 1 1 5 14
91 Grau i Moré, Bernat 7 1 1 5 14
92 Cassany i Alemany, Marc 7 1 1 5 14
93 Cassany i Alemany, Joaquím 7 1 1 5 14
94 Vila i Casellas, Oriol 7 1 1 5 14
95 Font i Rodeja, Marc 8 1 0 4 13
96 Murias i Closas, Joel 8 1 1 2 12
97 Bisbe i Pradas, Agustí 6 1 1 4 12
98 Duran i Casas, Josep Lluís 8 1 1 1 11
99 Fina i Serrano, Josep Maria 6 1 1 3 11

100 Creuhet i Baraza, Eduard 6 1 1 3 11
101 Martínez i Llapart, Eduard 6 1 1 3 11
102 Pradas i Ruiz, Daniel 5 1 1 3 10
103 Genover i Estévez, Joaquim 5 1 1 3 10
104 Llorens i Viñolas, Aniol 5 1 1 3 10
105 Morales i Fraguell, Jacint 5 1 1 3 10
106 Darné i Freixenet, Oriol 8 0 1 1 10
107 Callís i Pascual, Carles 5 1 0 3 9
108 Murias i Closas, Adrià 6 1 1 1 9
109 Borrell i Ripoll, Sergi 5 1 0 2 8
110 Feliu i Alsina, Narcís 5 1 0 2 8
111 Esturi Dalla-Chiesa, Xavier 4 1 1 2 8
112 Blanco Critg, Aleix 3 1 1 1 6
113 Mascort Aguado, Miquel 2 1 1 2 6
114 Fonalleras Font, Jordi 2 0 0 1 3
115 Mascort Vargas, Francesc 0 1 0 0 1

Núm. Cognoms i nom 1940-14 Any 2015 Any 2016 Extra Total

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2017
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Núm. Cognoms i nom Any baixa 1940-14 Any 2015 Any 2016 Extra Total

O
P

T
ÍA

D
A

1 Castillo i Barris, Lluís 2017 37 0 0 17 54
2 Escatllar i Homs, Jaume 2016 24 0 0 7 31
3 Oduber i Martorell, Pau 2017 19 0 0 4 23
4 Trull i Poch, Eudald 2016 20 0 0 8 28
5 Lopez i Cadena, Francesc Xavier 2016 9 0 0 4 13
6 Murias i Closas, Aser 2017 10 0 0 2 12
7 Omedes Hervàs, Arnau 2 1 1 2 6
8 Soberano Martínez, Ignasi 2 1 1 2 6
9 González i Frigola, Eloi 2016 4 0 0 1 5

10 Alibés Pifarrer, Albert 2 1 0 2 5
11 Marquez Muñoz, Marc Antoni 1 1 1 2 5
12 Esteba Estany, Josep 2 1 0 1 4
13 Vila Pujolras, Joan 1 1 0 1 3
14 Viñas Redondo, Arcadi 0 1 1 1 3
15 Esturi i Vinyals, Sergi 0 1 1 1 3
16 Gonzalez Paez, Alfons 0 1 1 1 3
17 Trayter Bota, Josep Lluís 0 1 1 1 3
18 Vila Boix, Lluc 1 1 0 0 2
19 Casas del Molino, Manel 0 1 1 0 2
20 De Ribot Saurina, Joaquim 0 1 1 0 2
21 Llopis Sama, Santi 2016 0 0 0 1 1
22 Haro Carabellido, Pau 0 1 0 0 1
23 De Ribot Saurina, Enric 0 1 0 0 1
24 Mas Juanola, Biel 0 0 1 0 1
25 Casals Melnik, Miquel 0 0 1 0 1
26 Cornellà Carreras, Joan 0 0 1 0 1
27 Albareda Vicente, Manel 0 0 1 0 1
28 Bonifacio Hernandez, Gerard 2016 0 0 0 0 0
29 Quiros San Roman, Francisco Javier 2017 0 0 0 0 0
30 Serrat Lozano, Martí 0 0 0 0 0
31 Paradeda Vidal, Èric 0 0 0 0 0
32 Gauchia De Rosa, Joel 0 0 0 0 0
33
34

E
Q

U
IT

E
S

B
A

N
D

A
P

E
R

C
U

S
S
IÓ

BA
N

D
A

PI
FR

ES

1 Presas Carolà, Xavier 4 1 1 2 8
2 Girbau Barriuso, Jaume 1 1 1 1 4
3 Omedes Colomer, Pere 0 1 1 1 3
4 Lopez Casan, Rafael 0 1 1 0 2
5

1 Herranz i Pradas, Jordi 2017 18 0 0 4 22
2 Soberano Serrada, Gerard 0 0 1 0 1
3 Trilla Jou, Jordi 0 0 1 0 1
4
5

1 Ordis Pla, Miquel 2017 16 0 0 5 21
2 Tomàs i Sánchez, Marc 4 1 1 2 8
3 Mas Agustí, Narcís 4 1 1 1 7
4 Tomàs i Sánchez, Jordi 2017 1 0 0 1 2

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2017
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ROBERT XIFRE I ANGLADA

Què us va motivar
perquè un bon dia
us apuntéssiu a la
confraria?
Les processons de
Setmana Santa sem-
pre m’havien agra-
dat, i la persona que
em va engrescar a
participar en la con-
fraria va ésser l’amic
Pere Masferrer.

Fa molt de temps? I
quins records en
teniu?
Més o menys des de
l’any 68/70. Recordo
d’aquells anys que als

vespres ens trobàvem per mirar de treure
passos nous, que prèviament havíem de
treure la pols de les imatges, netejar-les amb
clara d’ou, etc., si no recordo malament, van
ser tres o quatre: el Pas de la Institució de
l’Eucaristia, el Pas de l’Oració de Jesús a
l’Hort de Getsemaní, el dels Passionistes...
Però després el problema era qui els treia, ja
que no érem prou confrares per portar-los
des de la confraria de Jesús Crucificat. Portà-
vem els nostres i un parell més, i amb bona
voluntat i esforç els vàrem treure tots. Els
anys següents ja varen sortir nous confrares
de les corresponents confraries i així es va re-
muntar novament la processó.

Sempre heu estat a la Secció de Vestes?
Sempre. Com excepció vaig fer una sortida
extra de manaia que va ser a Albi, el mes d’a-
bril del 1986, on, per cert, vàrem passar mol-
tíssima fred i també ens va nevar.

Teniu alguna anècdota o record en espe-
cial de tots aquests anys?
Com a anècdota, diria que els primers anys,
en el moment de sortir la processó, hi havia
el problema de veure qui portaria el Signe
de la confraria, ja que tothom el rebutjava,
sigui perquè pesa força o bé perquè quan fa
vent és de mal portar. Aleshores vaig dir, al
responsable de la secció, que m’oferia vo-

luntari a portar-lo, però amb la condició que
el portaria cada any, i així va ser i estic molt
orgullós d’haver-ho fet durant més de 25
anys seguits els Dimarts i Divendres Sant.
Com a record, et diria que enyoro les sortides
dels Divendres Sants quan passàvem per Sota
Portes, pel carrer Pujada Rei Martí, el carrer de
la Barca i la baixada de Sant Feliu, aquest tall
d’itinerari, per mi és inoblidable, especialment
per veure el gran recolliment i silenci de la
gent en aquest recorregut. També vull remar-
car l’acte final de la processó a les escales de
la Catedral, amb la pujada del Crist clavat a la
Creu, el redoblament dels tambors, el silenci
de tota la gent i, com a cloenda, el cant del
Crec en un Déu, aquest també és un bon re-
cord que guardo cada any que passa.

Com veu ara en l’actualitat La Confraria
de Jesús Crucificat?
Bé, però hi trobo a faltar gent, més jovent,
més caliu, més participació, més entusiasme...

Canviaríeu alguna cosa quant als regla-
ments o a les activitats que fan?
Del reglament no crec que hi hagi res a can-
viar, i referent a les activitats em sembla que
les principals ja es porten a terme.

Seguiu motivat com el primer dia?
Hauria de dir que sí, però la veritat és que,
com diuen, els anys no perdonen i no tinc la
mateixa empenta d’abans, però de moment i
gràcies a Déu, fins al dia d’avui, amb la meva
dona, i alguns anys amb el nostre net, l’Enzo,
hem anat sortint cada any.

Heu fet companys o amics, per sempre,
entre tota la gent que heu conegut?
Molts, i que segurament, si no hagués estat per
la confraria, potser ni els hauria arribat a conèi-
xer, i molt menys amb l’amistat que ara tenim.
Desgraciadament, alguns d’ells ja ens han dei-
xat, però continuen estant presents i més en-
cara durant els actes de la Setmana Santa.

Quina reflexió ens podeu compartir del
fet de ser confrare?
Què pot passar si no hi ha més gent impli-
cada amb les sortides de la Setmana Santa?
Això em preocupa.
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1 Girón Cardona, Ferran 41 1 0 0 0 9 51
2 Jerez Fontao, Lluís 42 1 1 1 1 1 47
3 Masferrer Castellà, Pere 33 1 1 1 1 4 41
4 Esteba Cama, Josep M. 29 1 1 1 1 7 40
5 Mont Jordà, Josep M. 29 1 1 1 1 7 40
6 Vidal Banchs, Jordi 29 1 1 0 1 3 35
7 Xifra Anglada, Robert 29 1 1 1 1 2 35
8 Arbossé Puig, Narcís 22 1 1 1 0 7 32
9 Pèlach Busom, Francesc 27 1 1 1 1 0 31

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

Núm. Cognoms i nom 1940-12 2013 2014 2015 2016 Extra Total

TAULA DE PUNTUACIÓ
Vestes - Setmana Santa 2017



63

Confrares i confraresses, com a vocal de la Secció de Vestes, em plau convidar-vos a la Pro-
cesó del Sant Enterrament del Divendres Sant. És bo que conservem les nostres tradicions,
siguin religioses o populars, per això demano la vostra assistència per acompanyar els dos
Passos de la nostra confraria“Ecce Homo”i la“Caiguda de Jesús”.Esperem la vostra resposta
afirmativa. Podeu venir a recollir les vestes, els dies i horaris indicats en el Butlletí.

Moltes gràcies. Josep M. Mont i Jordà
Vocal Secció de Vestes

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE VESTES

DIMECRES 5 D’ABRIL (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 6 D’ABRIL (RESERVAT PER ALS SOCIS)
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DILLUNS I DIMARTS SANT 10 i 11 D’ABRIL
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMECRES SANT 12 D’ABRIL
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 14 D’ABRIL
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.
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La nostra confraria era llavors encara
Pia Unió de Jesús Crucificat en aquell
llunyà i gris 1944. Tot just feia quatre
anys que s’havia restablert la sortida
dels manaies després de la guerra i el
Maniple s’anava consolidant després de
la precarietat inicial.

Va ser un pas important per a la Pia
Unió, que fins al 1947 no es constituiria
com a confraria, impulsar el projecte de
la creació d’un misteri o pas, que hauria
de ser acompanyat per una Secció de
Vestes. Aquell pas va ser el de la Caiguda
de Jesús, i aquest va ser l’origen de la
nostra Secció de Vestes l’any 1944, tal
com recullen els cronistes de la confraria.

Així doncs, d’aquí a dos anys, la Secció
de Vestes celebrarà el seu 75è aniversari,
i, amb motiu d’aquest, convidem a tots
els confrares que ho vulguin a col·labo-
rar en la preparació d’aquesta celebració.

Serà passada la Setmana Santa d’en-
guany quan la comissió que formin els
voluntaris començarà a treballar-ne els
preparatius. Si voleu formar-ne part,
comuniqueu-ho als responsables ac-
tuals personalment, o adreçant-vos al
correu manaies@manaies.org.

Així mateix, us animem a participar en
tots els actes de la Setmana Santa d’en-

guany amb la Secció de Vestes. Recordeu que, entre les informacions per a les vestes, hi
trobareu el calendari per recollir vestes i atxes per a membres de la confraria i també per
als qui no en són confrares, atès que podeu convidar petits i grans que no formin part de
la nostra confraria a sortir amb nosaltres com a vestes.

Vocalia de Vestes

L’ANY 2019 FARÀ 75 ANYS QUE ES VA
CONSTITUIR LA NOSTRA SECCIÓ DE VESTES
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INSTRUCCIONS PER A LES VESTES
1. A la processó, cal guardar silenci absolut i abstenir-se de tot allò que pugui fer perdre solemni-

tat a l’acte. Cadascú ha de sentir-se’n responsable.
2. Els penitents guardaran entre ells un espai de tres passes.
3. En organitzar-se la processó, en el seu transcurs i en l’acte final, els penitents de la Confraria hauran d’obeir

les indicacions que els facin els arrengladors.
4. La Junta de la Confraria prega que tots els confrares que no puguin assistir a la processó cedeixin la vesta a

algú que desitgi sortir-hi i no en tingui.
5. És obligatori que tothom porti calçat fosc i guants blancs.
6. La vesta reglamentària és aquella que duu el cinturó brodat i l’escut de metall.
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PENDONISTA 2017
Aquest any, s’ha nomenat pendonista de la
Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Gi-
rona el Sr. Pere Ordis Dalmau.

Aquest nomenament es produeix com a reco-
neixement a la seva tasca dins la Confraria al
llarg de molts anys, col·laborant desinteressa-
dament en millores i modernització del mate-
rial 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 5
d’abril tots els dies en què el Castrum estigui
obert al públic, consulteu el calendari d’aten-
ció 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 2017
Portant del guió:
Josep M. Mont Jordà

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

Arrengladors generals:
Pere Masferrer i Castellà
Nacís Arbussé
Robert Xifra
Lluís Jerez i Fontao
Josep Guerrero
Josep M. Sarret Marín
Jordi Vidal

Arrenglador del pas de l’Ecce Homo:
Rafel Garcia 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



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, ma-
naies@manaies.org, on podeu dirigir la vostra cor-
respondència.
Agrairem a qualsevol confrare que disposi de docu-
mentació gràfica o escrita sobre la Confraria que la

faci arribar a la secretaria a l’efecte de completar el
nostre arxiu.
Us preguem que ens comuniqueu puntualment
qualsevol canvi d’adreça o domiciliació. Podeu con-
sultar les vostres dades a la web dels manaies,
http://www.manaies.org.
Per als interessats a participar en la Caval-
cada de Reis, cal que envieu, a l’apartat de co-
rreus de la Confraria o al correu electrònic, un
escrit en el qual detalleu el nom, cognom, nú-
mero de soci, edat, alçada aproximada i que
especifiqueu els vostres interessos.
Us convidem a afegir-vos al grup de Facebook
“Manaies de Girona”.

66

El cartell d’enguany ha estat realitzat per FERRAN GIRÓN CARDONA, manaia des de
1963 fins al 2000.

Pintor aficionat, ha fet quatre exposicions, dues a Palamós (sala d’exposicions de La
Gorga), una al castell de Calonge i una a la sala de l’Associació de Veïns del Mercadal.

Aquesta pintura,realitzada a l’oli,vol representar el perfil de Girona i les seves muralles així
com el casc de manaia en el qual es reflecteixen les vestes com a essència de la confraria i
tot el conjunt sobre els colors distintius de la Confraria de Jesús Crucificat Manaies de Girona.

IN MEMORIAM
Malauradament, cada any hem de viure el fet que un familiar, amic, company, veí o una persona
coneguda se’ns mori, deixant-nos una tristesa i un buit impossibles d’omplir.

En l’àmbit de la nostra Associació, aquesta situació també la patim. La tristor que ens envolta, quan
això passa, és diferent en cadascú de nosaltres, segons sigui el grau d’amistat i coneixença que
hàgim tingut amb el finat, però sí que ens colpeix enormement, quan afloren a la nostra memòria
els moments que hem viscut amb ells, bé sigui en les sortides de Setmana Santa o en altres actes
socials, i rememorem les diverses vivències que hem gaudit i compartit tots junts.

En aquesta secció, volem fer un petit homenatge en record a tots els associats que ens han dei-
xat durant aquest últim any. Tots ells han deixat petjada a la Confraria i la seva memòria no
s’ha de perdre mai. Segur que, des d’on siguin, ens seguiran acompanyant per sempre en les
nostres activitats diàries i sortides del maniple i Secció de Vestes dels Dimecres i Divendres Sant.

IGNASI VILA I SURRIBAS • ARSENI GIRBAL I PUJADAS • NARCÍS VENTURA I PUJOLRÁS
D. E. P.

EL CARTELL D’ENGUANY

Manaies deGir
ona

Dimecres i Divend
res Sant 2017

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 inversions
del tot necessàries i que, per motius de tresoreria, s’han d’anar ajornant en el temps per no perjudicar el
pressupost ordinari anual del dia a dia de la Confraria i veure minvades les activitats habituals.

Fa més de vint anys que l’import de la quota de soci és de 20 euros anuals. Durant aquests anys, els preus
i el cost de la vida han sofert variacions a l’alça, perjudicant-nos a l’hora de fer el pressupost anual i re-
percutint directament en el dia a dia de la Confraria, i nosaltres no podem renunciar a portar a terme les
finalitats per la qual va ser constituïda.

És per això que hem endegat una campanya de conscienciació a tots els socis de l’Entitat per tal que es facin
Socis Protectors i les seves aportacions ajudin i donin suport, en més mesura, a les activitats de la Confraria.

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 fa-
cilitaria, en gran manera, l’augment i l’actualització dels ingressos.

ANIMEU-VOS A FER-VOS “SOCI PROTECTOR”





Manaies deGirona
Dimecres i Divendres Sant 2017


