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envolgudes amigues i benvolguts amics:

Novament teniu a les mans el Butlletí de la
nostra Confraria. No es tracta d'un ritus anual,

com tants d'altres, sinó que des de la Junta volem que
signifiqui molt més. En efecte, la seqüència
ininterrompuda d'aquest Butlletí, any rera any, és una
mostra de la vitalitat de la nostra Entitat i, per damunt de
tot, un signe de la voluntat de perdurar en el temps.

Com ja deia l'any passat, la vida de qualsevol Entitat,
també de la nostra, es forma per vivències i actes de
variat tipus, uns de tristos, altres de feliços. Durant
aquest últim any això també ha estat així. En el capítol
dels successos tristos, òbviament hem de fer referència
a la pèrdua d'algunes grans persones, confrares
il·lustres, que ens han deixat. No és el moment aquí de
repetir els seus noms, però de ben segur tots els tenim
en el record. La Confraria, agraïda pel seu treball en bé
de l'Entitat, també els recordarà.

En quant als moments bons -que sempre són majoria-
cal destacar moltes coses: Per damunt de tot, la gran i
renovada col·laboració de molts confrares en les
activitats de l'Entitat, tasca molt sovint anònima i no
lluïda, però sense cap mena de dubte imprescindible per
tirar endavant. A tots ells, i una vegada més, moltes
gràcies. Això, per exemple, ens ha permès culminar amb
èxit el fet de disposar aquest any passat d'una barraca
per Fires, cosa sempre profitosa des del punt de vista
econòmic.

Es important assenyalar que la Cavalcada de Reis ha
estat aquest any, més que mai, un triomf del treball de la
Confraria. Ha anat molt bé en tots els sentits, essent la
resposta ciutadana de primer ordre. S'ha pogut observar
l'important renovació de les carrosses dels Reis Mags i
de part del vestuari. Cal agrair singularment a
l'Ajuntament de la nostra Ciutat la seva decidida
col·laboració al respecte. A més, la Confraria i
l'Ajuntament tenim projectes ben engrescadors per al
futur de la Cavalcada.

Per altra part, i en quant als actes de la passada
Setmana Santa, vull constatar la continuada recuperació,
en tots els sentits, de la Secció de Vestes. La Junta n'està
molt satisfeta i per aquest any s'han seguit confeccionant
noves vestes, per a donar abast a la demanda existent,
principalment entre la mainada. En aquest sentit, les
múltiples visites que cada any fan les escoles de Girona
al Castrum de Sant Lluc ajuden a involucrar a les nenes
i nens de la Ciutat amb la nostra Confraria. En quant a
les sortides del Manípul de Manaies, es van portar a

terme segons el previst, volent destacar l'acte nou que, a
tall de prova, es va fer l'any passat, consistent en un
"assaig" per nens. L'experiència va ser molt bona i maca,
i aquest any la repetirem. 

Malgrat això, i com a necessària autocrítica, hem de dir
que hi ha un aspecte clarament millorable. Es tracta de la
disciplina i ordre dintre de la formació. Hi ha moments
concrets, i això es va veure clar l'any passat en el
lliurament del Penó i especialment en els moments finals
de la Processó, en els quals l'ordre i disciplina no es van
complir de la manera que mínimament és exigible. Em
consta que no és una actitud general del Manípul, sinó
específica d'uns pocs membres del mateix. Convé que
tots -i especialment aquests pocs- facin aquesta
autocrítica i valorin actituds passades que no són bones
per a la Confraria. Des de la Junta que presideixo
intentarem que s'evitin aquestes conductes que,
insisteixo, són puntuals. La mínima disciplina no està
renyida amb el fet de passar una bona estona sortint al
carrer com a Manaies. Es per això que caldrà fer una
aplicació més estricta dels mitjans reglamentaris dels que
ja està dotada la Confraria.

També vull fer esment de les obres que, amb caràcter
continuat, es porten a terme al Castrum de Sant Lluc.
Després dels anys que ja portem allà, són de tot punt
necessàries. Actuacions moltes vegades no apreciables
visualment, però que hi són i es fan. Serà imprescindible
pensar, en poc temps, en una reforma de més abast, per
a la que serà necessari disposar de mitjans econòmics
importants. La propera constitució de la Fundació crec
que serà decisiva al respecte.

Altres fets puntuals, com la celebració dels actes de Sant
Pau, la realització de la catifa de flors per Corpus o la
cessió del Castrum pels actes de l'Exposició de Flors i de
l'Exposició de miniaturisme, ajuden a donar més vida a la
Confraria.

Aquest any acaba el mandat de la Junta que tinc l'honor
de presidir. Vull des d'aquestes pàgines, i per tant de
manera ben pública i formal, donar les gràcies a tots els
membres de la meva Junta, doncs cadascú en el seu
àmbit i amb les seves possibilitats, ha fet una tasca
impagable pel bé de la Confraria. Moltes gràcies a tots !!!

Així doncs, i una vegada més, haig de demanar l'esforç i
el compromís de cadascú de nosaltres envers la
Confraria, única garantia de la seva continuïtat,
perdurabilitat i èxit.

Carles Mascort i Yglesias, President

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
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EXTRACTE DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DEL 23/2/2007

Acta de l'Assemblea General Ordinària de
l'Associació Jesús Crucificat - Manaies de Girona,
celebrada el divendres 23 de febrer de 2007 a les
20:00 h., en segona convocatòria, al local social de
l'entitat, l'església de Sant Lluc, amb l'assistència
de 45 associats.

Ordre del dia: 

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

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

3. Informe de Presidència.

4. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió: 

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

Seguidament cedeix la paraula al Secretari, per tal que
faci lectura de l'acta de l'Assemblea General Ordinària
de l'any anterior (17/02/06), segons el que disposa el
primer punt de l'ordre del dia.

1. El Secretari, Sr. Xavier RIBERA i PI, llegeix
l'esmentada acta que un cop llegida  és aprovada per
assentiment de tots el socis presents; sense que ningú
tingui cap esmena ni comentari a realitzar.

2.   El Tresorer, Sr. Xavier SERRAi SAMBOLA, realitza
la presentació del balanç econòmic i del compte de
resultats de l'any 2006. 

- Prossegueix el tresorer fent la presentació de la
previsió d'ingressos i despeses que integren el
pressupost de l'exercici 2007.

- S'obre un torn d'intervencions i pren la paraula el
senyor Jordi BATALLÉ i TREMOLEDA.

- Seguidament s'aprova per assentiment de tots els
presents el balanç i el compte de resultats de l'any
2006; així com la previsió d'ingressos i despeses del
pressupost del  2007.

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

- En primer lloc, vol agrair públicament l'esforç i treball
que estan realitzant els membres de la Junta Directiva. 

- Reflexiona que les Assembles serveixen per repassar
les accions i activitats realitzades durant l'any, però que
aquest és a més especial perquè és tracta del d'un any
d'eleccions en el que s'haurà d'escollir la nova Junta
Directiva; és per això que troba interessant poder
realitzar al final de l'exposició un balanç dels darrers
tres anys de l'actual Junta.

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

- Temps de Flors. Un altre any, es va tornar a cedir Sant
Lluc perquè es formés part de l'itinerari de la mostra
floral "Temps de flors". L'ornamentació va quedar molt
lluïda i va agradar molt.

- Per segon any, es va participar en la realització d'una
catifa floral per Corpus i que es feu a la plaça de Sant
Feliu. Varen col·laborar-hi molts confrares. Es realitzà
sota la coordinació de la Srta. Núria FRANQUET.

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

- A tall d'anècdota, el Sr. President dona a conèixer als
assistents que la passada tardor, a Girona ciutat es va
realitzar una cimera franco-espanyola amb la trobada
del President de l'Estat Espanyol (Sr. José Luís
Rodríguez Zapatero) i el de l'Estat Francés [Sr.
Jacques Chirac]. 

Arran de la cimera, des de l'Ajuntament se'ns va
demanar poder obrir Sant Lluc i ensenyar-lo a les
diferents personalitats. Al llarg de la jornada van visitar





la nostra seu bona part d'ambdues comitives. També
estava previst que fos visitat pels presidents però per
retards el els horaris, no van poder entrar-hi. Aquest fet
es un signe de la bona valoració i consideració que ens
té l'Ajuntament i alhora ens permet copsar la
significació que té la nostra entitat a la ciutat.

- Barraca de Fires. L'any 2006 ens va tocar una
barraca/parada a la Copa durant les Fires i Festes de
Sant Narcís de Girona. El Sr. President vol agrair
públicament als companys de Junta i a totes les
persones que van col·laborar en l'activitat, la feina ben
feta. Aquesta és una activitat municipal que ens ha
premès aconseguir recursos extraordinaris.

Secció de Vestes:

- S'ha recuperat progressivament la Secció de Vestes
i s'ha crescut molt en els darrers anys. Atall d'exemple,
L'any 2004 varen sortir 62 vestes, el 2005 foren 156 i
el 2006 s’aproparen a 200. Enguany es preveu
sobrepassar aquesta xifra.

- L'any 2005 es varen confeccionar 50 noves vestes i
el 2006 es feren 50 més atès l'èxit que hi hagué. Per
enguany es faran 25 noves vestes per a nens. És a dir,
en tres anys s'han confeccionat 125 noves vestes que
queden com patrimoni de l'entitat. La totalitat de les
vestes que es varen cedir l'any passat han esta
degudament retornades. 

- Agraeix el treball i esforç de la Vocal de vestes, la Srta.
Núria FRANQUET i la dels senyors Josep Maria
MONT i Josep Maria ESTEBA.

- Infants manaies. L'any 2006 es va realitzar el primer
assaig de manaies per a nens, que serví perquè
aquests es poguessin apropar a la confraria. L'èxit fou
tal, que enguany es realitzarà de nou l'activitat.

- L'any passat es varen tornar realitzar les visites
d'escoles al Castrum. Com sempre fou una magnífica
oportunitat per a donar a conèixer la nostra entitat als
nens i nenes de la nostra ciutat i així poder començar
a crear un base social futura. Enguany es repeteix
l'iniciativa

- Referent al tema de les escoles, el Sr. Carles
MASCORT informa que la Junta Directiva ha rebut la
sol·licitud d'un confrare demanant la cessió d'una
vestimenta de Manaia per a poder ser ensenyar-la en
una escola de la ciutat. 

El President informa que la Junta té com a criteri
general el no cedir el material de la confraria i que tan
sols en qüestions molt especials es pot arribar a
realitzar (ex. sol·licitud expressa i de gran importància
per part de l'Ajuntament). Sant Lluc és obert a tots els
estudiants a fi de que puguin conèixer de primera mà
la nostra confraria.        

Encoratja al confrare que va realitzar la sol·licitud a que
pugui dir la seva en el torn de paraules, si així ho
desitja.

- Maniple. S'han adquirit escuts pel maniple de
manaies, que era d'una agrupació que els han canviat.
Ens serviran com a material extra davant de possibles
incidències.

La sortida  del maniple de manaies per Setmana
Santa.2006 va anar bé a nivell d'organització i de
desenvolupament; però no podem estar satisfets de la
manca de mínima disciplina d'un petit grup de
persones. Hi va haver alguns moments que no es va
estar a l'alçada com a Maniple. En concret, els fets van
ocórrer el Divendres Sant un cop el maniple va baixar
les escales de la Catedral, al finalitzar l'acte litúrgic i
quant ens disposàvem a anar cap al Castrum tot
realitzant la tradicional volta per la Pujada de la Força,
Argenteries,... hi va haver actuacions d'alguns
membres del maniple que tingueren una actitud sense
cap mena de seriositat ni rigorositat. No es vol dir el
nom de les persones en qüestió, atès que ja van ésser
avisades al moment pel President de la Confraria, qui
va haver de sortir de formació per a recriminar-los la
seva conducta.

El President vol comentar-ho a la Assemblea General
que és on s'han de posar de manifest aquestes
actituds que tan mal poden fer a la nostra organització.
A fi de mantenir el prestigi del Maniple, s'indicarà
aquest fet en el butlletí anual i en la reunió del
Comandament a més d’exigir-se una correcta actuació
en tots els assajos i les sortides. 

El President posa de relleu que a partir d'enguany
s'actuarà en fermesa per mantenir el mínim de
disciplina dins el Maniple.

- Sortida extraordinària del maniple de manaies 2007.
El proper 17 de març de 2007 hi haurà una sortida
extraordinària del Maniple de Manaies de Girona, en
motiu de la Trobada d'Armats, Manaies i Estaferms de
Catalunya a la ciutat de Lleida.
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S'ha pogut constatar que l'organització de Lleida ha
tingut especial interès en que hi fos present el nostre
maniple de Manaies, atès que varis maniples estaven
pendents d'anar-hi només si nosaltres hi érem
presents. Això ens omple de satisfacció, atès que som
un referent.

- Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona. Hi
ha un cordial i fluida relació amb la Junta de Confraries.
La nostra entitat col·labora al màxim perquè som part
integrant de la Processó del Sant Enterrament.

Arran del dolgut traspàs del Sr. Enric HERRANZ, s'ha
designat al Sr. Lluís JEREZ com a representant del
nostra entitat en el si de la Junta de Confraries.
S'agraeix al Sr. JEREZ que hagi acceptat el
nomenament i la seva inestimable col·laboració. L'altre
representant segueix essent el Sr. Pere CODINA.

- El cartell de Setmana Santa, que també il·lustrarà la
portada del butlletí, es realitzat pel reconegut artista
Josep BEULAS, primeríssima figura amb
reconeixement internacional. Es vol realitzar un
agraïment especial a la Galeria D'art El Claustre per les
gestions realitzades a fi d'aconseguir que el Sr.
BEULAS realitzes el cartell d'enguany.

Pendonista:

- Agraeix públicament l'actuació del Pendonista de l'any
passat, el Sr. Joan TOMÀS i FELIU

- La Junta Directiva ha estimat convenient que el
pendonista d'enguany sigui el Sr. Josep Maria MONT,
per la seva dedicació anònima envers a la confraria al
llarg de molts anys.

- Representants de la nostra confraria varen assistir i
participar activament en el III Congrés Català de
Germandats i Confraries realitzat a Barcelona ciutat del
9 al 11 de febrer de 2007.

- Loteria de Nadal 2006. La loteria ha sortit més tard del
previst per problemes aliens a la nostra organització i
tanmateix s'ha venut tota molt ràpidament. El número
escollit fou el 80.567 del que se'n gestionaren un total
de 219 talonaris. Como que el número de la grossa va
acabar en 7, s'ha de retornar l'import jugat i hi ha un
termini de 3 mesos per a pagar-ho. S'està a l'espera de
veure quants números seran cobrats al final.

- Festivitat de Sant Pau. El passat 17 de febrer de 2007
es va celebrar la festivitat del patró de la nostra

confraria. Es va realitzar una missa a la Catedral
oficiada pel Consiliari, Dr. Mossen Gabriel ROURA i
GÜIBAS i després es realitzà un sopar de germanor al
restaurant Fornells Park. Es vol remarcar la feina
realitzada pel Sr. Jaume FONALLERAS i CODONY
així com agrair la col·laboració desinteressada de
diferents empreses que van cedir regals pel sorteig
que es realitzà al finalitzar el sopar de germanor.
Aquest acte hauria de ser l'acte de germanor de tota la
confraria i on ens poguéssim retrobar-hi tots, però
malauradament no és així. Es cercaran idees per a
poder aconseguir la màxima presència possible en
properes edicions.

- Cavalcada de Reis. Per a la sortida d'enguany, es va
realitzar una restauració exhaustiva de les carrosses
dels Reis Mags portada a terme per en Nuxu
PERPINYÀ  i d'una part del vestuari (sobretot en
elements de seguretat). Això ha estat possible gràcies
a una subvenció extraordinària de l'Ajuntament de
Girona. Es vol remarcar el bon enteniment amb el
consistori municipal, el que ens ha permès dur a terme
la restauració.

Es va comptar un any més amb la col·laboració del Sr.
Joan ALENYÀ i FUGUERAS com a coordinador de la
Cavalcada.

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

Es va rebre un especial agraïment de l'Ajuntament per
la bona tasca realitzada en l'organització i
desenvolupament de la Cavalcada de Reis. Va quedar
molt lluïda i es va comptar amb molt de públic.

La Cavalcada de Reis, és un tema de futur molt
important per a la nostra entitat, tal i com explicarà més
endavant.

- Església de Sant Lluc. Hi ha un projecte molt ambiciós
per a la nostra seu social. Segons es va informar en la
darrera assemblea, el Sr. Francesc MASDEVALL i PI,
va preparar un Pla Director de les actuacions a realitzar
a la nostra seu social, que es van projectar en tres
fases. Fins la data s'ha executat les actuacions que
tenien més urgència i que suposaven un cost moderat. 

Seguint el Pla Director falta realitzar el gruix de les
obres i que són les que suposen  un cost més alt. Es
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tracten d'actuacions que afecten a l'estructura de
l'edifici i de vital importància. 

Voler afrontar les darreres fases amb el pressupost i
recursos actuals no ens serà possible poder portar-
les a terme. El futur de les actuacions va estretament
lligat a tenir un nou local, perquè ens alliberarà d'espai
el castrum per així poder realitzar les obres i a alhora
ens generarà els recursos necessaris per a poder
portar-les a terme.

- Enguany és un any d'eleccions internes, atès que
així es marca estatutàriament. La Junta creu que hi
ha projectes molt importants a dur a terme, però que
han estat aparcades, a fi i efecte de no hipotecar la
futura Junta que surti d'aquí a uns mesos. Acriteri de
l'actual Junta, es creu que:

* Hi hauria d'haver una modificació d'Estatuts i del
Reglament Intern per adaptar-los a poder dirigir millor
l'entitat.

* S'hauria de completar la depuració de la llista de
socis que no paguen la corresponent quota anual

* Es posa sobre la taula de la nova Junta el projecte
d'obrir al públic Sant Lluc a partir del mes de juny i
deixar-lo obert durant els mesos de major afluència
de turistes i visitants. S'ha fet un acurat estudi de
viabilitat i aquest és positiu. Es deixarà tot a punt
perquè Sant Lluc pugui ser obert a l'estiu. Suposaria
una bona iniciativa social i un interessant ajut
econòmic a l'entitat.

* L'adequació de les quotes dels socis és un fet i no
admet més endarreriments. Segons es va parlar en
la darrera assemblea, es veu que hi ha un sentiment
generalitzat en que s'haurien d'incrementar les
quotes dels socis numeraris, atès que actualment
són testimonials. 

No obstant això, hem de ser conscients que aquests
punts no ens solucionaran la manca de recursos per
a poder executar les obres de Sant Lluc.

* Fundació. Ja està tot preparat perquè la nova junta
pugui portar-la a terme.  A nivell jurídic, es
absolutament imprescindible crear-la per a poder
rebre la cessió de terrenys per part de l'Ajuntament
de Girona, on es faria un nou local. 

A nivell econòmic, és necessari per a poder
aconseguir ajudes econòmiques d'empreses.
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Finalment, a nivell intern de la nostra entitat, ens
interessa per a poder obtenir recursos per a la
rehabilitació de Sant Lluc i per a poder dur a terme
activitats diverses.

* Socis. Una fita important és la d'augmentar el nombre
d'associats/des, a fi de poder incrementar el número de
suplents als Maniple, poder tenir més gent a la secció
de vestes. Alhora es desitja també poder comptar amb
més confrares que col·laborin activament en les
diferents activitats que es van duent a terme al  llarg de
l'any.

- El Sr. MASCORT vol deixar constància que el fet de
haver pogut representar l'entitat aquest darrers tres
anys, ha estat una experiència mot enriquidora i que
aquest sentiment és compartit per la resta de la Junta
Directiva.

Es deixa una base perquè en un futur immediat de 5/6
anys, la confraria pugui fer un canvi substancial en
nombre de associats i de capacitat econòmica.

Desitja agrair públicament a tots el membres de la
Junta Directiva que l'han acompanyat aquests anys,
per la feina i els esforços realitzats i per la bona sintonia
que hi hagut. Considera que tot plegat ha estat una

experiència molt gratificant.

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

Prenen la paraula els Srs. Diego LÓPEZ i ABUYÉ,
Jordi BATALLÉ i TREMOLEDA,  Carles BOADAS i
VAELLO, Elies CASTRO i AYLLON, Ramon BOIX i
VILA, Ramon MUNTADAi ARTILES i Pere JUANDÓ i
MARCO. 

Queden nomenats interventors els Srs. Joaquim
ALEGRET i TAULÉ i Francesc CASAS i SOTO.

I sense cap més afer a tractar, es dona per finalitzada
l'Assemblea General Ordinària, quant són les 22:00 h.
en lloc i data esmentats a l'inici.

Xavier Ribera i Pi, Secretari.
Carles Mascort i Yglesias, President.
Joaquim Alegret i Taulé, Interventor.
Francesc Casas i Soto,Interventor.
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iuen que el temps tot ho esborra, o que
si més no té una tendència a matisar les
coses;  és com si posés una suau

pàtina que ens fa veure les coses d'una altra
manera. Fa cinc mesos que ens vares deixar;
aquesta serà la primera Setmana Santa de
moltes que no desfilarem plegats, que no
parlarem de la processó, dels manaies, de les
vestes, si els bunyols eren més bons que els de
l'any passat... Enrera queden un munt de
records, de vivències, dolces i agres, de
moments i d'il·lusions compartides al voltant de
la nostra estimada Girona, i també perquè no,
de projectes de futur que la inexplicable i
macabra dalla de la mort ens ha trencat de
soca-rel.

Escric aquestes ratlles assegut a la plaça dels
Apòstols, al peu d'aquesta Catedral que tant
estimaves, i recordo amb nostàlgia  i els ulls
negats de llàgrimes,  aquell primer Dilluns Sant,
just acabada l'adolescència, amb la il·lusió que
corria per les nostres venes per poder sortir de
manaies per primera vegada; aquells nervis,
aquell sentiment tan íntimament gironí i manaia
que sentim cada Divendres Sant a les escales
de la Catedral, quan les campanes toquen les
deu de la nit.  Han passat molts anys, i ara ja
sortíem a la processó acompanyats dels nostres
fills, tu amb en Jordi i l'Eudald i jo amb l'Anna,
però la teva il·lusió per contribuir a la Setmana
Santa gironina seguí intacta i em comentaves
cada Diumenge de Rams que ja senties el cuc
de la processó dintre teu, fins i tot l'any passat
que ja em deies que no et trobaves bé vares fer
un esforç per ser puntual a les deu a les escales
de la Catedral. Qui ens havia de fer pensar
aleshores que seria l'última processó que
compartiríem! 

Aquest any, quan vegi en Jordi i l'Eudald
desfilant dins el maniple de manaies
m'emocionaré i pensaré en tu, perquè els

vares saber ensenyar a estimar  les nostres
tradicions i ells desfilaran orgullosos de saber
que el seu pare,  des del cel, els observa. Tots
els companys que hem desfilat a la segona
optíada, estiguem on estiguem, tindrem un
recordatori per a tu. Jo particularment,  a través
de la meva vesta miraré la penetrant foscor de
la nit del Divendres Sant gironina i quan vegi
l'estel que més brilla en el cel, pensaré que ets
tu,  que no vols faltar a la cita amb la processó i
amb el missatge de la Pasqua.

Ens vares honorar amb la teva amistat, i la
veritat és que ens vares ensenyar moltes coses
com a persona i com a cristià i,  si d'alguna cosa
estic orgullós,  és d'haver estat amic teu, però
ara la voluntat de Déu ens ha separat - que dura
i que inexplicable ens sembla a vegades la seva
voluntat ! -  i només ens queda el consol de
pensar que un altre dia ens retrobarem tots
plegats davant d'Ell en la Comunió dels Sants.
Per acabar només vull dir-te: Enric, amic,
gràcies per l'exemple de la teva vida, gràcies
per la teva amistat... i a reveure!

Joaquim Alegret Taulé 

ENRIC HERRANZ IN MEMORIAM
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SETMANA SANTA 2006

mb un templat abril va arribar la Setmana
Santa de 2006, una Setmana Santa més,
celebrada per manaies i vestes que

participàrem dels rituals tradicionals de Girona i de
la nostra confraria en aquelles dates, als quals hi
vàrem afegir alguna novetat.

Dissabte vuit d'abril, a dos quarts de cinc de la tarda,
es van concentrar a Sant Lluc els petits participants
del primer assaig de manaies per a nens. Va tenir
lloc a la plaça dels apòstols de la Catedral,
acompanyats i guiats per manaies experimentats i
públic familiar.

Més tard, al vespre, es va celebrar a la Catedral la
tradicional missa en record dels confrares difunts.

Diumenge de Rams van ser molts aquells qui,
després de beneir la palma o el palmó, es van
acostar a Sant Lluc, que obria les seves portes com
cada any en aquella diada de festa tan assenyalada
i que obre la Setmana Santa.

I com cada any, dilluns i dimarts van respondre a la
crida de l'assaig dels manaies més d'un centenar de
manaies entre homes i nois que, a les plantes de la
Catedral complien amb el curiós ritual en la fosca de
la nit, misteriós espectacle per als ulls  forans que es
preguntaven què feien aquells homes amb la cara
cansada, picant amb llances al compàs dels timbals
i d'una dolça melodía a aquelles hores de la nit.
També es va assajar, excepcionalment, una
baixada de l'escalinata de la Catedral amb una
disposició del maniple diferent de l'habitual. El motiu
era preparar una estampa especial que tindria lloc
dimecres sortint de sant Lluc abans d'anar a casa
del pendonista, el senyor Joan Tomàs i Feliu. 

A petició del nostre confrare, Narcís Valtierra,
dimecres es va fer un fotografia de tot el maniple a
l'escalinata de la Catedral. Presidien la formació el
penó i el guió de les vestes de la nostra confraria,
juntament amb la secció de comandament dels
manaies. Seguidament, els options de cada secció
i els infants. Darrere seu, les diferents seccions,
començant pels potentiors, seguits per la banda, les
tres optiades i acabant amb la secció de cavallería.
Els manaies de cada secció formaven arrenglerats

en deu columnes que tancaven, darrere de tots, els
signes i les portes del maniple. Darrere, la secció de
vestes, i al fons, la Catedral. La complexitat de
l'evolució del maniple fins a aconseguir la formació
dissenyada per a la foto es va resoldre amb èxit, i la
baixada va resultar un espectacle elegant i
imponent.

Després de la fotografia, maniple i vestes ens vàrem
encaminar cap a casa el pendonista. El senyor Joan
Tomàs i Feliu va rebre emocionat el penó de mans
del fill del pendonista sortint en representació seva,
donat que el senyor Joan Ferrer i Torras no va poder
participar de la sortida, a desgrat seu, per motius de
salut. El pendonista de l'any 2006, veterà manaia,
va baixar a saludar a peu de carrer el maniple amb
el qual ell va desfilat durant tants anys. Tres
generacions de manaies de la mateixa familia es
van trobar la passada Setmana Santa desfilant junts
pels carrers de Girona, donat que els fills del
pendonista i els seus nets participen de la mateixa
tradició. 

Com cada Divendres Sant, desenes de vestes de
tots els colors es van concentrar a la catedral una
estona abans de les deu, i com cada any, els
manaies van fer la seva aparició per la porta de la
Catedral quan les seves campanes tocaven  les
deu. El temps ens va acompanyar. No feia gens de
fred. La Processó del Sant Enterrament va discórrer
com cada any, però havent de lamentar un petit
accident. El pas del Sant Sepulcre va partir un cop
quan passava pels Quatre Cantons, i els vidres que
se'n van desprendre van causar ferides a un dels
espectadors de la processó.

El pas de La Caiguda de Jesús, de la nostra
confraria, va ser portat i dirigit exclussivament per
dones per segon any consecutiu.

La Processó va acabar amb l'emotiu acte a les
escales de la Catedral, recordant la mort de Crist,
esperant el dia de la Pasqua de Ressurrecció. Com
cada Setmana Santa, dient el Pare Nostre i el Credo
ens vam adonar que ja havia passat un any més, i
després, molts confrades ens vàrem acomiadar
com cada any: "Ens retrobarem aquí mateix,  l'any
que ve, si Déu vol".

A

17



PENDONISTA 2006

n virtut de ser nomenat Pendonista
de la Confraria de Jesús Crucificat:

Deixeu m'ho dir...

El  premi  l'he obtingut  essent  pendonista  dels
manaies. El cas  és  que, va  començar quan
era  molt petit. Actualment  tinc setanta quatre
anys.  

Els pares de petit em duien a veure els
monuments que per  Setmana Santa s'erigien  a
totes  les esglésies de la capital, començant per
la del poble on vaig néixer, Santa Eugènia de
Ter. El monument que més recordo és el de
l'Església del Carme de Girona. La singularitat
que tenia  l'església  del Carme és per l'escorta
i guàrdia d'honor que els Manaies feien dins
l'església a alguns passos de Setmana Santa. 

El respecte impressionant, la cortesia, la
seriositat i disciplina magistrals que empraven
els Manaies en creuar per davant del  Santíssim
exposat durant el relleu de la guàrdia, em va
deixar embadalit fins el punt, de jurar-me que
algun dia jo seria Manaia com aquells.

Els vespres de Divendres Sant, els pares
m'acompanyaven a veure la processó del Sant
Enterrament al carrer dels Ciutadans,
concretament el número tretze, a casa de la
germana del  meu pare, la tia Enriqueta, una
santa dona i bona col·laboradora del senyor
Rector del Carme en els assumptes i
ornamentació de l'església.

Jo ja vivia prèviament i amb intensitat la
processó en observar  els preparatius  de vestes
de la Confraria dels Dolors que, la Siseta i la
seva germana Rosa Freixes, cosines meves i
que juntament amb d'altres, eren les
encarregades i responsables  d'algunes tasques

de la Confraria dels Dolors.

Passades les deu de la nit passaven els primers
equites dels Manaies i a continuació,
precedides pel comandament les optiades.
Quina majestat i quins uniformes i cuirasses,
que lluentes i polides !. Quina  emoció en
veure'ls desfilar i sentir els pifres sonar  amb la
marxa tant característica i enganxadissa,
juntament amb el redoble dels tambors. Quin
picar tan acompassat de les llances !.

Però fixa't pare  - li deia.  Aquell senyor manaia
és aquell de Can Dalmau Carles on varem
comprar el diccionari  recordes...?  i aquell tan
grassonet, és l´alcalde de Santa Eugènia  el
senyor  Joaquim Soler Serra, i aquell  altre el de
Can Reixach on compres la roba pels vestits, oi
Mare ?. I aquest, no treballa a Can Serra &
Mota?  l’Abelard Riu, marit de la Pepita. Fixa't
pare, el de la ferreteria Omedes, on varem
comprar aquells claus i el candau per la barraca,
recordes?. I aquell és el que ens  porta el vi,
l'Albert Casademont. I aquell  altre  jo diria, si no
fos per la barba, que és el de l'Impremta Font, si
home, aquell  alt i esvelt, tot seriós, que també
feia cordó als passos a l'església del Carme.
Mes tard me'l  trobaria cantant a la Polifònica de
Girona, l'home més  ordenat  i meticulós que jo
he  conegu mai, en Narcís  Grosset.

- Pare: Jo vull ser Manaia com aquests senyors!
.... Finalment vaig esser manaia, durant
cinquanta anys.

El 2006 la junta presidida per Carles Mascort i
Yglesias, va fer-me l'honor de ser  Pendonista
de la  Confraria de Jesús Crucificat.  Com no,  si
fins i tot l'alcaldessa de la Ciutat, la senyora
Anna Pagans Gruartmoner m'hi acompanyà,
ella que és  filla precisament d'un exemplar
manaia elegant, eixerit i que feia patxoca
juntament amb Pere Gibert, Joaquim Casals, els

E
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Gelabert  i els que anteriorment  he esmentat
fent la Guàrdia d'Honor  a l'església del Carme.  

Aleshores entro a formar part del rengló
d'il·lustres pendonistes que,  sento no  recordar-
los a tots però que en  representació de tots ells
citaré al Sr. Ernest Gussinyer, a l'Albert Fradera,
a Josep Tarrés, al Doctor Josep Cornellà, en
Lluís Torner, a l'amic  Salvador  Donato i Breva,
companys en els afers musicals el qual fou el

fundador del Grup Terra Endins, Grup d´
havaneres. A l'admirable M. Carme Ribes i
Mora,  en Jaume Gauchia, company de
l'escolania del Mercadal, en Jordi Roca, el
senyor Salarich, el senyor Oliver pare d'en
Xavier, pifre excel·lent de la banda dels
manaies, en Miquel Caselles, col·lega bancari  i
en Joan Ferrer i Torres que encara ara sembla
que  el veig de fariseu dels  Manaies dels anys
cinquanta.  Finalment, no podia oblidar-me d'en
Ramon Boix, ànima del Maniple.

El 1947 vaig entrar a treballar al "Banco Hispano
Colonial" on em vaig trobar al senyor Esteve
Colom Malé.  Recordeu l'optio mes ordenat i
exigent  que ha existit  en el maniple ?.  Deixeu-
ho tot ben posat!!, consigna inoblidable. Ell va
ser el meu "salvador", va ajudar-me a culminar
la il·lusió i realitzar els meus  somnis: ser
manaia. Ell va inscriure'm a la confraria.

Al principi no tot varen ser flors i violes... Vaig
tenir-me que aguantar.... El debut no és tan fàcil:
molta paciència i acatar el reglament.  L'ordre es
l'ordre  i les prioritats no existeixen. Si saps tocar
bé el pifre, o si m'apures manejar el tambor...
però bé,  no vull dir que no es faci una excepció.

Ja soc dins. El primer trompeter d'ordres,
trompeter de "veritat" que va tenir el maniple a
les ordres del senyor  Vicens Nogué i Arderiu.
Qui va indicar-me els tocs i l'ordre en que
s'havien d'executar fou el senyor Joaquim Pla:

- Un pic llarg, atenció.
- Dos pics,  Ferms.
- Tres pics, sobre el muscle.
- Quatre, esquerra i dreta segons si s'afegia una
nota d'adornament.

Els que heu provat de tocar aquest instrument
tant llarg ja sabreu que no és fàcil. Es requereix
una forta dosi  de preparació, paciència i fer molt
de llavi per tant, uns mesos abans de Setmana
Santa ja em teniu amb la trompeta al muscle i
desfilant  cap a casa, intentant  que  sonés i
mossegant l'embocadura fins que  els "morros"
es posessin  tant  durs que no te'ls sentissis.

S'esdevé una contrarietat però: la meva mare,
es va  molestar pel soroll del començament, fins
el punt que en intentar fer-li una broma, acostant
l'extrem rodó d'aquell gros i llarg "embut" a la
seva orella, em va  partir  la trompeta per la
meitat. En aquest punt, és obligat retre un
homenatge a l'amic Manel Serra i Cuadrat, el
qual va morir  el passat 2006 q.e.d. Aquest amic
va guarir a la perfecció el desperfecte .

L'oportunitat que aquest "càrrec" em va
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proporcionar, fou el debut que
s'originà un dia sortint del Palau
del senyor Bisbe. Abans però, des
de la Catedral vaig poder per
primera vegada creuar el passadís
que portava al Palau del senyor
Bisbe. Una oportunitat inoblidable.
Tomàs,... ferms !! - m'ordenà en
Vicens Noguer. A la sortida i
aixecant la trompeta  ja em tens
fen el primer tau, o toc, o com
vulgueu dir-li.

El ser manaia també m'ha
proporcionat altres coses molt
importants: conèixer amb
profunditat i fer amics.
Familiaritzar-me molt més amb les
llambordes i les pedres de Girona,
les escales de la Catedral... Viure i
sentir el dring de les campanes
tocant les hores, al peu de
l'escalinata, uniformat de manaia
en posició de ferms o en "ristre"
quan puja  la Creu amb el Sant
Crist sota el redoble dels tambors.
Es indescriptible.

L'autentica amistat i la cordialitat
que desprenen els manaies, els
quals et trobes  arreu, coneixent-los  d`una hora
lluny. - Tu  ets manaia eh?, se't  nota.

Les oportunitats que et brinda el maniple de
coneixença i amistat amb personalitats es
tradueixen en beneficis socioeconòmics per a la
ciutat:  El segon bolet del  "Pla Perpinyà", l'edifici
"Cadesbank", el varem  impulsar mercès a l'ajut
d'en Santiago Pérez, manaia i pare d'en Siso
Pérez que aleshores era Ponent d'Obres de
l'Ajuntament de Girona. Mitjançant l'empresa
d'enginyeria creada pel "Banco Catalán de
Desarrollo" varem introduir-nos a la Societat
Anònima  Grober. Qui ho ha vist i ho veu ara.
Gràcies a Narcís Agustí de l'Ultònia i al manaia
Fonalleras, empleat de la Grober, i les
pinzellades d'anglès que  precisava el projecte,
i el concurs del senyor Joan Triadú, ho

aconseguirem. Descansa en pau Josep. Vull
que els teus fills, en  Jaume, Josep Mª i Mª
Angels,  sàpiguen l'admiració que jo sentia  per
tu.

En quant a la creació de la cavalcada de reis,
sempre n'he sentit una admiració extraordinària
encara  que en els orígens jo no hi participés;
els que ara sou pares amb fills  petits segur que
em sabreu entendre. Aleshores jo tenia  tres fills
de curtíssima edat, ja els coneixeu, son en
Rafel, en Joan i en Jordi, tots tres manaies en
actiu. El quart, l'Eduard que durant un temps
també va ser manaia però que actualment no ho
és,  encara no havia nascut. (un dia us explicaré
perquè  actualment no és  manaia, ara no toca).
Amb els tres petits, les obligacions familiars
eren prioritàries: acompanyar-los a veure la
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cavalcada. A fe que  d'entusiasta com jo de les
cavalcades no ni ha d'altre, us ho asseguro, això
també em ve de petit.

Acabada la guerra civil, la primera desfilada dels
tres reis que vaig veure va ser la del meu poble,
Santa Eugènia de Ter. Els de Can Puaté  fent
de reis mags m'impressionaren molt. La
sensibilitat d'aquelles persones, tenint en
compte que sortíem d'una guerra civil,  fa que
senti una admiració per tots ells: persones
entregades i generoses que alegraven  els més
petits en  aquells  moments  de  tanta desolació.

Manaies fill i net d'en Puaté: el vostre pare i avi,
va entusiasmar-me, i a vosaltres la meva
admiració per la seriositat i abnegació que
demostreu en les desfilades de Setmana Santa.
És veritat que "allà on n'hi ha hagut sempre ni
queda". L'optio Joan Puaté ha comandat un
reguitzell de manaies entre ells, guardo un
especial  afecte per en Santi Artiles i els seus
cosins, els germans Muntada. Sabeu que el
vostre  pare en Nicasio Artiles i oncle dels
Muntada, va tenir cura de mi amb habilitat i
destresa, com a practicant del Dr.Ordis  durant
una intervenció quirúrgica ?. Ja podeu imaginar-
vos que l'especialitat no era  precisament  la de
treure "paparres". Aquest és qualificatiu amb el
qual un dels seus fills va batejar a la tercera
optiada estant jo d'optio. Pere, com el seu pare,
qui  va tocar-me..  les vergonyes ,  abans de ser
alcalde de la ciutat. 

En el sopar de meu comiat com a manaia l'any
2000, celebrat amb tercera optiada, la qual vaig
comandar  durant molts anys, vaig rebre un
regal dels companys de la mateixa: una
reproducció de la tercera optiada feta amb
soldats de plom, degudament uniformats, obra
del confrare Masferrer. La inscripció diu:
"optiada dels paparres" acompanyada dels
noms de tots els  manaies que  formaven part
de la formació .  Com pots veure  Pere, ens ho
varem agafar bé. En  aquest  comiat, els
companys em varen lliurar una reproducció de
l'espasa de comandament, obra del manaia
Carmaniu i que tan orgullosament he lluït en les

desfilades, permetent-me fer el "presente" com
a salutació cordial als manaies i als gironins que
trobava pel camí. Conservo  un bon record, de
tots ells.

El meu pas pels manaies també m'ha aportat
moltíssimes vivències i grates estones viscudes.
També vull destacar la meva sentida  admiració
pels  consiliaris Dr. Pelach els nebots del qual
encara son manaies en actiu, l'inoblidable Mn.
Ramón Baranera, q.e.d. i també, com no,
recordar a  l'entranyable  Dr. Gabriel Roura.  

A la tercera  optiada la porto molt endins i no els
oblidaré mai, per a tots ells  desitjo el millor. Als
vostres decurions, Jaume Serrano i Pere
Sureda, acompanyats  d'en Marià  Palomares i
la senyora del manaia en actiu Angelats, els
quals estaven presents en el lliurament del
penó, per part  del manaia Ferrer Jr.  ja vaig tenir
l'oportunitat de expressar-los-hi aquests desitjos
personalment.

Finalment vull donar les gràcies a tots i a
cadascun dels membres de la Confraria de
Jesús Crucificat per l'honor que m'heu fet, als
membres de la junta, especialment al seu
president Carles Mascort. També vull donar les
gràcies a Núria Franquet, Josep Mª Esteve
Cama, Xavier Ribera, Pere Codina, Josep Mª
Casas i  l'infatigable Xavier  Casan per la seva
col·laboració i consells en la preparació de la
sortida com a Pendonista.

A tots, moltes gracies.

I, per  deixar-m'ho  dir, reitero les gracies.

Joan Tomàs i Feliu
Pendonista 2006
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'adreço a Sant Lluc, la ciutat s'està
llevant. Avui hem de matinar, inaugurem
el XI Concurs Internacional Soldat de

Plom i la XXVI Exposició de Miniatures
Històriques. Fem el recorregut habitual de cada
dia fins a la Plaça del Vi, enfilem Ciutadans,
Plaça de l'Oli, Forca, no trobem a ningú pels
carrers, arribem a la Plaça de la Catedral i no
ens queda mes remei que aturar-nos i
contemplar l'escalinata i la façana. Te un color
daurat del sol del matí, que n'és de maca.

Hem d'anar per feina, Sant Lluch es obert, en
René ha sigut mes matiner que nosaltres. Totes
les vitrines estan a punt  per omplir-se de
miniatures, avui serà un dia complert.
Col·leccionistes d'arreu del món venen a Girona
per competir i mostrar-nos els seus treballs,
gent de totes les comunitats autònomes
d'Espanya, Franca, Bèlgica, Itàlia, Anglaterra,
Russia, Suècia, Grècia, Estats Units,... es
donen cita a Girona per participar en un dels
millors concursos que avui es celebren en el
món.

Faig volar la imaginació i em dic, quina sort que
tenim, gaudim d'una ciutat preciosa, utilitzem
dos locals magnífics en el cor de la ciutat antiga:
l'Església de Sant Lluc i les sales del Col·legi
d'Arquitectes; l'Ajuntament, la Diputació, la
Generalitat, el Govern de Madrid ens donen
suport i els col·leccionistes en donen confiança i
venen en quantitat i qualitat. Vaig fent enrere en
el temps i recordo les primeres exposicions,
molts dels pioners son morts. Arribat en aquest
punt penso en el Sr. Joaquim Pla, sempre veig
l'empremta del Sr. Joaquim en les activitats de
la societat civil: soci fundador d'"el Baluard",
soci fundador dels Manaies, ect, ect..

Estic assegut al mig del 'Castrum' i veig les
vitrines i al darrera, totes les cuirasses dels
Manaies, tot està en perfecte ordre i sintonia. Es
l'hora de començar a treballar, arriben els
primers col·leccionistes i les vitrines comencen
a omplir-se. Al migdia ja no hi cabia ni una figura
mes, Sant Lluc era ple de miniatures i el Jurat

comença la seva tasca. El guanyador va ser
l'artista grec Kostas Kariotelis, es el segon any
que ve a Girona, viu a Atenes i ens comenta que
el proper any tornarà .

El recorregut de l'església de Sant Lluc al
col·legi d'Arquitectes l'hem de fer un munt de
cops. Sempre les taules de l'Arc i els esglaons
de l'escalinata son plens de col·leccionistes que
parlen dels seus treballs o de les seves famílies,
molts son amics que fa temps que no es veuen,
parlen diferents idiomes, però tots s'entenen, el
decorat es esplèndid. La germanor i l'amistat
son els puntals de la nostra trobada anual.

Durant les Fires, l'Exposició va ser visitada per
centenars d'aficionats, "el Baluard" a tornat a
complir en el servei a la ciutat i als aficionats
d'organitzar des de fà 26 anys, una de les
Exposicions mes esperades por els
col·leccionistes. La figura commemorativa
d'enguany representa a un sapador del 42n
regiment de línia francès, soldat que formava
part de les tropes napoleòniques que varen
assetjar Girona  durant el 1808-1809. L'escultor
va ser l'artista francès Michel Saez. El nostre
consoci Carles Vaquero va modelar a una dama

M
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que representava a una heroïna de Santa
Bàrbara. A tots els participants se'ls hi va
obsequiar amb una miniatura de cada.

Parlant amb periodistes de les revistes
especialitzades que segueixen el nostre
concurs, de perquè el concurs que organitza "el
Baluard" te tant d'èxit, arribem, tots plegats, a la
conclusió que n'és la suma de diferents
circumstancies: en primer lloc la Ciutat, tot
seguit els Locals que utilitzem i el lloc privilegiat
on estan situats, en tercer lloc l'esforç dels
col·leccionistes d'"el Baluard" que fan una feina

ben feta i per últim aquest esperit d'acollida que
donem als visitants, el tracte és com si fossin de
casa com si ens coneguéssim de tota la vida. El
lector no es pot imaginar lo difícil que és
organitzar una manifestació d'aquesta volada en
una ciutat petita i mantenir-se durant tants anys
en els primers llocs.

Només recordar que el proper 2008 Girona
celebrarà el 200 aniversari de les guerres contra
Napoleó, anomenades guerres del Francés.
Data molt important per els gironins i per la
ciutat. Les conseqüències de les guerres
napoleòniques varen marcar la ciutat durant tot
el segle XIX i part del XX. " El Baluard" té molt
avançats els treballs de l'organització de
l'Exposició Mundial de Miniatures Històriques,
però encara ens resta molta feina per fer.
Demanen a tots els amics que ens ajudin a
portar a bon port l'esdeveniment, tal com es
mereix tant important celebració.

Pere Masferrer
El Baluard
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om sabeu, l'any 2005 vàrem
consolidar una tasca
divulgativa entre les escoles

de Girona que ja s'havia iniciat en
etapes anteriors, amb la intenció de
difondre el coneixement sobre la
nostra confraria, en especial de la
figura del manaia, i el sentit de la
Processó de Divendres Sant.  

La resposta que vàrem rebre de les
escoles ens va animar a seguir amb
la mateixa tasca, de manera que
l'any passat vàrem repetir i amb
major demanda de l'activitat: si l'any
2005 varen passar pel Càstrum uns
tres-cents cinquanta nens, el 2006
vàrem arribar a la xifra de cinc-
cents, provinents de diferents
escoles de la ciutat. Valorem positivament la
diversitat de les escoles, i especialment, que
repeteixin la visita del primer any. Aquest any,
com a novetat, ens han visitat alumnes dels més
petits de les escoles: 150 dels nens i nenes que
van venir tenien entre tres i sis anys, cursaven
Educació Infantil.

Concretament, van venir dos grups de segon de
primària de l'Escola Vedruna, tres grups de 5è
de Primària dels Maristes, dos de Primària del 
CEIP Joan Bruguera, tres grups de P5 i sis de

Primària de l'Escola Les Alzines, un grup de
cicle superior de Primària de l'Escola Sagrada
Familia, i tres grups de P3 del CEIP Taialà.

Com ja havíem constatat l'any anterior, la figura
del manaia desperta gran interès entre els nens,
i la seva indumentària gran curiositat. Nens i
nenes van gaudir novament emprovant-se
cascos i cuirasses de manaia o cucurutxos de
vesta. No ens estranyaria que d'entre els
alumnes de P3 que ens van visitar en sortís
algun gran músic: varen demostrar tenir una
gran inclinació per la música, donat que no van
treure els ulls (ni les mans) de bombos i timbals.

Així mateix, tots els nens i nenes varen ser
convidats a participar de l'assaig de manaies per
a mainada i de la Processó fent de vestes de la
nostra confraria. I allà en vàrem retrobar alguns:
la millor recompensa per a nosaltres. Esperem
que aquest any vagi igual de bé. 

Núria Franquet i Font
Vocalia de vestes

C

LES ESCOLES AL CASTRUM
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POEMA DE DIVENDRES SANT

DIVENDRES SANT

Girona, Divendres Sant,
passos custodiats per la Catedral,

vestes, manaies, a punt per començar,
processó, silenci trencat pel so del timbal.

Barri vell, entranyable, antic,
testimoni d'històries del passat.

Aquesta nit es barregen el seu gris
amb el groc, vermell i daurat.

Són els Manaies de Girona,
vestits de soldats romans van

desfilant fermament tots a l'hora,
mentre la marxa lenta van tocant.

La ciutat està en silenci,
recolliment a la llum de les espelmes

acompanyant al Crist crucificat
gironins, manaies i vestes.

Marc Tomàs
Alumne de 5è de primaria del col·legi Bell-lloc





TEMPS DE FLORS AL CASTRUM 
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CATIFA DE FLORS PER CORPUS

l passat mes de juny, la
nostra confraria va tornar a
participar en la realització

de la catifa de flors per Corpus.

Novament, la nostra catifa va
quedar situada entre Sant Lluc i
Sant Feliu, un lloc privilegiat, donat
que ens permet treballar a l'ombra
durant tot el matí.

A partir de les vuit del matí, els més
matiners col·laboren en la tasca de
marcar amb guix sobre les
llambordes el disseny de la catifa,
que aquest darrer any va consistir
en el dibuix d'uns polígons
estrellats que es repetien de forma alterna a la
manera de mòduls. Durant tot el matí s'hi varen
anar acostant varies desenes de persones que
col·laboraren a l'elaboració dels dotze metres de
catifa amb una composició força acolorida
aconseguida, principalment, a base de pètals de
clavell.

Després de la feina, els que s'hi varen quedar
fins al final, varen gaudir d'un petit xeflis a Sant
LLuc.

Esperem poder repetir l'activitat aquest proper
mes de juny i comptar amb la vostra
col·laboració. Quan s'acosti el moment, podreu
trobar més informació a la nostra pàgina web:

http://www.manaies.org

Esperem retrobar-vos a tots i  fer el grup més
gran.

E
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om tots ja sabeu, a la
Confraria de Jesús
Crucificat - Manaies

de Girona li va estar atorgada
una barraca durant les
passades Fires de Sant
Narcís. 

Des del moment en que es va
conèixer la notícia, es va
començar a organitzar tot el
dispositiu tant logístic com
humà per tal de poder fer
front al repte de mantenir la
barraca oberta durant tot el
període de festes, que aquest
any estava comprès entre els
dies 27 d'octubre al 5 de
novembre de 2006. Calia organitzar doncs, tots
els torns d'atenció al públic així com la compra
de les matèries i el lloguer dels equips
necessaris per al bon funcionament de la
barraca. 

Finalment, es varen aconseguir cobrir tots els
torns gràcies a la col·laboració desinteressada
de moltes persones de la nostra confraria i
també gràcies d'altres persones externes a la
mateixa. La junta vol aprofitar l'oportunitat que
brinda aquest butlletí per expressar el seu

sincer agraïment a totes les persones que van
fer possible que aquest projecte es pogués dur
a terme.

L'afluència de públic a la nostra barraca fou molt
important i el servei diligent de les persones
encarregades de servir totes les comandes va
fer que tothom quedés molt satisfet. 

Val a dir també, que la bonança meteorològica i
les temperatures "primaverals" que es varen
enregistrar per Fires ajudà a que la gent sortís al
carrer.

BARRACA DE FIRES 2006

C
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CONCURS DE FANALETS

FEM EL FANALET PER ANAR A ESPERAR
ELS REIS

És un concurs per fer fanalets al que estan
convidats a participar-hi els alumnes de 2n cicle
d'educació infantil i 1r curs d'educació primària
dels centres de la ciutat. Imaginat i proposat
pels Manaies de Girona, organitzat
conjuntament amb l'Ajuntament de Girona a
través de la Caseta de la Devesa i patrocinat per
Hipercor i Tiendas El Corte Inglés, enguany s'ha
complert la tretzena convocatòria. Els objectius
de l'activitat són:

-Conèixer i fomentar la tradició d'anar a esperar
els Reis.

-Participar activament en les festes i tradicions a
ciutat.

-Memoritzar la cançó d'anar a esperar els Reis
-Tenir destresa en la manipulació de
determinats materials.

-Apreciar els treballs propis i els dels companys.

RESUM DE PARTICIPACIÓ

Total centres: (4 de privats i 11 de públics) total
15 centres.

Participació per cursos:

- P3/P4 = 913 alumnes. 
- P5/1r = 725  alumnes.
- Total =1.638 alumnes

Total grups participants = 70.

PREMIS

CATEGORIA A (P3 i P4 d'Educació Infantil)

PREMI ESCOLA
1r CEIP Joan Bruguera (P4)

2n Escola Maristes-Girona (P4)
2n Escola Les Alzines (P3)

3r CEIP Migdia (P4)
3r CEIP Pericot (P3)
3r CEIP Taialà (P3)

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

PREMI ESCOLA
1r CEIP Dalmau Carles (1r)

2n CEE Palau 
2n CEIP Eiximenis (P5)

3r CEIP Domeny (P5)
3r Escola Bell.lloc del Pla (1r)
3r Escola Sagrada Família (1r)

MENCIONS ESPECIALS PER A LES ESCOLES

PREMI ESCOLA
1r CEE Font de l'Abella
2n CEIP Verd 
2n CEIP Vila Roja
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LA CIUTAT DE TOTS
Cavalcada de Reis

'ha sabut que el dia de l'arribada dels
Reis d'Orient, quan la cavalcada va
arribar a la plaça del Vi de Girona, el rei

Gaspar va oferir a l'alcaldessa un tast de la coca
elaborada pels cuiners reials i li va dir: "Senyora,
venim d'orient, però val la pena venir de lluny
per conèixer aquesta ciutat que té tanta il·lusió,
com hem pogut veure ".

Els Reis d'Orient,  que són experts a trobar
camins exòtics, ja deuen prou saber
aquella dita, també oriental, que explica
què és la felicitat; diu que és escoltar la
cançó d'una persona que s'allunya contenta
després d'haver-nos preguntat un camí. La
cavalcada de reis fa que aquests camins no
ens semblin tant llunyans. Els milers de
persones que es varen arrenglerar a tot el
recorregut clarament expressaven
il·lusions. La ciutat era ocupada per aquests
sentiments d'entusiasme i alegria tant
propers a les infàncies verdaderes. Algun
adult, aquella nit, voldria endarrerir la traïció
de la data del DNI, com un retoc
impossible, a veure si encara és temps
d'innocència regalada. És clar que no és
pas el mateix una il·lusió que una felicitat.
Ens podem estintolar en les il·lusions, fetes
de somnis i esperances, però la felicitat
només descansa sobre la veritat.

Després del descans nocturn els Reis
d'Orient, coneixedors de la ciutat de tots, es
varen apropar a una altra realitat tan
gironina com la de la gentada incomptable
del vespre; varen anar a l'hospital Josep
Trueta a visitar els nens i nens i pares i mares
que tenen una altre classe d'il·lusions, restablir-
se i anar cap a casa.  Ja no era una multitud
compacte com la dels carrers brillants. Una altra
esperança s'encenia a cada habitació. Ara el
sèquit el formaven les complaents professionals
de la medicina que coneixen cada malalt pel seu
nom de pila i per les seves aficions i ajudaven
els diàlegs amb els Reis d'Orient, com a
intèrprets de la seva estimació de cada dia.

Amb poques hores de diferència dues realitats

gironines es complementaven i ensenyaven la
gran veritat que això, tot junt, el clam de les
il·lusions populars i la serietat dels àmbits i del
treball on es viu una crisi de felicitat, tot això,
tremendament fosc, és una sola ciutat. Aquests
són punts de soldadura forta dels principis de la
solidaritat que necessitem.

També els Reis d'Orient hauran comprovat que
la seva arribada, en aquest cas a Girona, és una
realització i direcció de la Confraria de Jesús
Crucificat, amb el suport de l'ajuntament. Les
gairebé tres-centes persones que fan possible
l'anar a esperar els Reis formen una pinya
d'aquestes que configuren una societat civil on
la suma d'esforços porta resultats d'alta qualitat
associativa i cultural. Civisme de la millor llei, en
una paraula, que vivifica una ciutat -i al seu
darrera un país-  per sentir-nos-hi bé, il·lusionats
i feliços, si podem. Saben prou bé les
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institucions que les entitats, associacions i grups
amb inquietuds i projectes poden fer-se
insistents a l'hora de les peticions i de les
gestions, però l'estimació de la ciutat i totes les
seves manifestacions és objectiu comú,

participatiu, al servei del poble. Tots i cadascú
de nosaltres, des del carrer de les il·lusions, des
de les entitats amb traça organitzadora, i des de
les institucions amb portes obertes com
aquestes de la cavalcada, tothom fa,
materialment i espiritualment una sola ciutat per
compartir, solidàriament, amb els que
exterioritzen les il·lusions del carrer de la festa i
amb els que interioritzen alguna mancança en
espais sense cap clamor. Amb festa o sense
festa ens cal repartir-nos la coca amb gust de
cada dia, tot ensenyant el camí de la ciutat de
tots.

Jordi Dalmau
Article publicat al Diari de Girona l’ 11 de Gener de 2007
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ADMIRACIÓ PELS MANAIES DE GIRONA
Cavalcada de Reis

n la passada Cavalcada de Reis he
tingut l'oportunitat de viure una mica
des de dins, i en un paper molt

destacat, la vida dels Manaies de Girona. Per mi
ha estat extraordinari. Des de molt jovenet he
admirat sempre la Institució dels Manaies. Una
Institució que per mi representa quelcom molt
entranyable per qualsevol Gironí que estima la
seva Ciutat. He admirat sempre aquesta
voluntat de les persones per contribuir a fer
Ciutat. He admirat els valors que aquestes

persones comparteixen, l'esperit d'equip,
l'esperit de servei als demés, la il·lusió per
preservar les nostres més velles i belles
tradicions. He admirat la predisposició proactiva
i desinteressada per sumar i construir entre tots
una Ciutat millor. Treballar per aconseguir una
Ciutat més arrelada en les seves tradicions i
més atractiva per als seus visitants. He notat
sempre en aquestes persones un amor especial
per lo social, per lo que és de tots, per lo que
tots estimem, per la nostra Girona.

Els Manaies representen per a mi aquella
imatge plàstica que t'ajuda a entendre el nostre

caràcter, el nostre estigma, la nostra història.
Darrera la figura del Manaia sempre he imaginat
una persona de prestigi, de noblesa, de solera,
de valors profunds, de generositat, d'amor , i de
compromís amb la seva comunitat. Un referent
per tots els gironins.

Com us deia al principi he tingut l'honor de
conviure durant unes hores la seva forma de
treballar, de viure el seu compromís, de poder
apreciar d'aprop els seus valors, de visualitzar

clarament la seva
voluntat de servei als
demés, del seu
entranyable esperit de
camarederia, de la seva
accessibilitat, del seu
esperit positiu, de la
seva proximitat i de la
seva senzillesa.

Gràcies per l'oportunitat
que m'heu donat. No us
podeu imaginar el que
per mi ha representat.
Us aprecio sincerament
i us encoratjo a seguir
en aquesta línia i
sobretot a fer cantera
perquè mai es pugui
perdre aquesta tradició
tan bella i tant apreciada
per tots els ciutadans.
Us rendeixo el meu més

sincer homenatge i us declaro la meva més
profunda admiració. No canvieu mai! Com a
gironí sempre portaré un Manaia en el meu cor.

Jaume Sanabras

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

Afortunadament, el nombre d’infants ingressats
aquest any va ser inferior al de l’any passat i
com no podia ser de cap altra manera, Ses
Majestats van dedicar tota la visita a repartir
regals i a fer petons a  cadascun dels infants.

Cap al migdia, Melcior, Gaspar i Baltasar varen
acomiadar-se de tots plegats, encara els
quedaven molts quilòmetres a recórrer de retorn
al seu país.

S
VISITA A L’HOSPITAL Dr. JOSEP TRUETA

Als Manaies de Girona:

n assolellat matí de Desembre a
l'escola Font de la Pólvora s'esperava
amb gran il·lusió el patge de Ses
Majestats.

Petits, mitjans i grans oloraven quelcom diferent
d'aquella jornada. Els lavabos deis més petits
eren visitats amb més assiduïtat. Els mitjans i
grans mantenien una gran serenor, estaven
quiets i amatents amb els seus professors. El
moment de l'arribada va ser màgic. 

El patge del rei Gaspar anava vestit tot de color
blau amb un barret platejat, mans enguantades
i exuberants anells que omplien els seus dits.

Poc a poc ha anat passant classe rere classe
escoltant els desitjós i les il·lusions de tots els

infants i transmetent savis consells com a
mitjancer de Ses Majestats.

Les cares i expressions de felicitat deis nens i
nenes té un valor inexplicable. Els ulls brillants,
plens de la màgia que té la infantesa i el
somriure innocent en els seus Ilavis ens ha
omplert a tots de tendresa i felicitat.

Tot això bé val la visita màgica del patge reial de
Ses Majestats. Per tot això i més, us agraïm la
vostra desinteressada col·laboració.

Moltes grácies Manaies de Girona.

Comissió de Festes CEIP "FONT DE LA
PÓLVORA"

U
ELS REIS VISITEN L’ESCOLA





SANT PAU 2007
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e la mateixa manera que es va fer
l'any passat, enguany, els actes de
la celebració de la diada del nostre
patró, Sant Pau es varen

centralitzar a la nostra ciutat de Girona.

Com ja és tradicional, els actes s'iniciaren
amb una missa en honor al nostre patró, la
qual va ser celebrada a la Catedral de
Girona pel nostre consiliari Mn. Gabriel
Roure.

Tot seguit, ens varem desplaçar a un dels
menjadors de l'Hotel Fornells Park on
varem  fer el sopar de germanor i on hi van

assistir uns 70 comensals. Durant les
postres, el nostre president Carles Mascort
va dedicar-nos unes paraules i després
d'agrair la presència de tots els convidats
es va iniciar el tant esperat sorteig de
regals.

El sorteig va ser conduit pel confrare
Jaume Fonalleras amb la col·laboració de
Xavier Ribera. Els més petits també i
participaren  i de forma rotativa varen anar
extraient les paperetes guanyadores. En
aquest punt, cal destacar que tots i
cadascun dels presents van rebre un
l'obsequi d'una litografia de la formació del
Maniple de Manaies. També cal destacar
un fet inusual: la família Casán no va
resultar agraciada per un dels obsequis
principals del sorteig. Esperem que l'any
que ve tinguin més sort!.

D



al com comentàvem en l'edició del
Butlletí de l'any passat, creiem que és
bo posar en coneixement de tothom les

intervencions que s'han anat duent a terme al
nostre local social. Les actuacions han estat
motivades pel fet d'anar millorant, mica en mica,
aspectes referents al manteniment del propi
local, i a l'ubicació i organització del material,
però cal destacar especialment que un dels
objectius que també s'han plantejat enguany ha
estat continuar treballant per fer lluir, amb
notorietat i importància, la nostra exposició
permanent. La nostra anàlisi de les diverses
mancances existents ens ha fet promoure les
línies bàsiques d'actuació de què us parlarem
en aquest capítol del Butlletí.

Dèiem l'any passat que els recursos econòmics
disponibles per a cada cas ens condicionaven,
com és obvi, la major o menor intervenció en
temes de local i instal·lacions, i aquest any no
ha estat una excepció. Les actuacions
realitzades enguany segueixen, doncs, la línia
de la feina feta en els últims anys, i s'han
estructurat tenint en compte el grau de
necessitat, utilitat i rellevància de les diverses
millores. Podríem dir que l'enfocament ha estat
a partir de tres àrees de treball:

- Actuacions per al manteniment i les millores
generals de l'edifici

- Actuacions per a la millora de la funcionalitat i
de l'organització interna del Càstrum

- Actuacions per a un major lluïment de
l'exposició permanent del material

Manteniment i millores generals de l'edifici

Les accions que hem pogut portar a terme
aquest any, en relació a temes de manteniment
general del local, són les que us exposem tot
seguit:

- Realització d'obres per tal d'evitar filtracions
d'aigua de la terrassa situada sobre la sala de
vestes. Es tractava d'una necessitat que calia
solucionar per tal d'evitar possibles
conseqüències que, amb el temps, podien
esdevenir més destacables.

- Neteja i reparació dels teulats, les canals i les
gàrgoles de recollida d'aigua plujana.

- Consolidació del terra de la sala magatzem, ja
que l'antic havia cedit i presentava inestabilitats.

Funcionalitat i organització interna del
Càstrum

Com recordareu, els altres anys les sales on
més es va intervenir van ser les sales de vestes.
Enguany li ha tocat el torn a la sabateria, un
espai del qual es podia treure més profit i,
d'aquesta manera, podia resultar més pràctic.
Els canvis més significatius han estat:

-Recol·locació dels sabaters, per tal de fer de la
sabateria un espai més diafan.

- Reutilització de l'armari empotrat existent, en
què s'han col·locat estanteries i portes, per tal
de poder guardar millor el petit material de la
nostra vestimenta, així com eines del local o
altre tipus de material de manteniment.

També cal destacar que s'ha retirat material
obsolet del magatzem, que en part s'ha reubicat
a la sala del campanar que es va habilitar l'any
passat.

Exposició permanent

Amb la intenció de poder anar millorant, any
rere any, la mostra del nostre equipament
exposada al Càstrum, així com de poder fer més
fàcil la col·locació del material i més atratius el
local i l'exposició, hem cregut molt adient
prendre tot un seguit de mesures. Tal com us

NOVES INTERVENCIONS AL LOCAL SOCIAL DE
SANT LLUC 
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comentàvem en iniciar el capítol, pensem que
aquestes línies d'actuació ens permeten donar
un millor tracte al nostre material. Les accions
bàsiques en aquest sentit han estat les que us
llistem tot seguit:

- Construcció d'armers per col·locar els timbals i
els bombos d'una manera més ordenada.

- Construcció d'armers per col·locar les espases
dels pifres, iguals que els armers que es van fer
l'any passat per als signes i el comandament.

-  Disposició de conexió a la llum de les vitrines
on es mostra el material antic, així com rotulat
del material que hi ha exposat.

- Reorganització dels quadres penjats de la sala
de vestes, seguint la tasca iniciada l'any passat.

En  un local de dimensions, usos i funcions com
el nostre, resten sens dubte moltes més
actuacions per fer, sempre amb l'objectiu final
de cuidar i mantenir com cal el nostre Càstrum.

Francesc Masdevall Pi
Vocalia d'instal·lacions
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TEMPS DE QUARESMA

ALS CONFRARES I CONFRARESSES DE
JESÚS CRUCIFICAT - MANAIES DE GIRONA

a roda del temps torna a situar-nos en
temps de Quaresma. Quaranta dies de
reflexió, de revisió i d'aprofundiment de la

nostra fe com a cristians, a fi que les nostres
celebracions de la Setmana Santa recobrin tot el
seu sentit original i no es vegin distorsionades
pel vernís d' un turisme més o menys folklòric..

La nostra Setmana Santa ha de girar al voltant
de la figura de Jesús a qui seguint de manera
particular en al seva crucifixió i en l'escola de la
milícia romana: els Manaies.

En el cèlebre text de la carta als Filipencs, Sant
Pau afirma: "Crist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament la seva
igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins
a prendre la condició d' esclau. Havent-se fet
semblant als homes i començant de captenir-se
com un home qualsevol, s' abaixà i es feu
obedient fins a acceptar la mort i una mort de
creu" Aital despulla té un nom únic en teologia:
és la "Kenosis" de Crist, paraula grega que vol
dir: el buit, la desferra.

Crist volgué viure tota la condició humana, la
condició ordinària dels homes i de les dones, un
de nosaltres, llevat del pecat. Aquesta "Knosis"
de Crist es concretà en una obediència total a la
seva missió, segons la voluntat del Pare. I Jesús
no solament acceptà aquesta obediència, sinó
que la viure fins a la fi: "fins a la mort i la mort en
creu", mort que era reservada als malfactors o
als esclaus.
Per Déu l' ha exaltat i li ha concedit aquell nom
que està per damunt de tot altre nom...Jesucrist
és Senyor, a glòria de Déu Pare. La reflexió
teològica que fem ens la suggereix la carta de
sant Pau als cristians de Filips.

Però històricament què en podem dir del
capteniment de Crist. Els processos de Jesús, -
Caifàs, Herodes, Pilat- van durar a penes entre

18 hores i tres dies. Es una pregunta lògica: del
creient interessat . La Pasqua jueva
generalment venia determinada pel calendari
romà, però alguns cercles més vigorosos
seguien el calendari jueu. En tal cas, Jesús
hauria celebrat el sopar Pasqual el dimarts a la
nit i tots els esdeveniments de la Passió estarien
repartits en tres dies.

Però també és lícit sostenir, dins la tradició més
corrent que tot va esser en una nit i mitja
jornada. En aquest cas, les formalitats
jurídiques no foren respectades i tot el
procediment fou accelerat, per tal de acabar-lo
abans del començament de la festa del gran
Sabat, a la nit del divendres, í així impedir que
la multitud favorable a Jesús s' inquietes.

Aquesta breu reflexió voldria que us ajudés a
viure intensament la nostra Setmana Santa i
particularment el Divendres Sant silenciosament
passarem pels carrers de la nostra ciutat.

Gabriel Roura
Consiliari
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CALENDARI D’ATENCIÓ A LES VESTES

mb la intenció de mantenir i augmentar
el número de participants a la secció de
vestes de la nostra confraria, i en la línia

dels darrers anys, la nostra confraria intenta
oferir el màxim de facilitats als confrares i altres
participants que s'hi vulguin afegir.

És per això que aquest any es tornen a
confeccionar noves vestes, aquesta vegada de
talla molt petita, perquè hem constatat que hi ha
una demanda creixent de vestes per a nens i
nenes d'entre cinc i vuit anys. Així doncs, aquest
any disposarem de vint-i-cinc vestes noves de la
talla més petita que es pot demanar per sortir a
la Processó. Aquestes, afegides a les que ja
formen part del fons de la confraria, i que ja s'ha
anat incrementant els darrers anys,
proporcionen un bon proveïment de recursos
que ens permetran atendre tota la demanda de
vestes d'enguany, que, esperem, serà gran.

Us animem novament a participar de les
sortides de la confraria, no només a la
Processó, sinó també a la de Dimecres Sant,
que l'any passat ja va comptar amb un nombre
de participants elevat. De la mateixa manera,
també us demanem que animeu altres persones
a participar-hi i que els cediu alguna vesta que
tingueu i us pugui sobrar, o que les adreceu a
Sant Lluc en el següent horari d'atenció a les
vestes, per recollir vestes, atxes, o per adquirir
qualsevol dels seus complements:

Divendres 23 i 30 de març de 5 de la tarda a 8
del vespre.

Diumenge de Rams 1 d'abril, coincidint amb el
matí de portes obertes del Castrum.

Els tradicionals dilluns i dimarts de Setmana
Santa entre 7 i 9 del vespre, que enguany seran
2 i 3 d'abril.

Divendres Sant 6 d'abril al matí, coincidint
amb el matí de portes obertes de Sant Lluc.

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

Hi ha la possibilitat que aquest calendari
d'atenció a les vestes pateixi alguna ampliació,
que faríem constar a la pàgina web:

http://www.manaies.org

Núria Franquet i Font
Vocalia de vestes
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LA LIRA DEL MESTRE DE LA BANDA DELS MANAIES DE GIRONA I LA SEVA RESTAURACIÓ.

Per Francesc Masdevall Reitg

any passat, l'article sobre la història de l'equipament dels Manaies de Girona el vàrem
dedicar a descriure el vestuari tèxtil dels manaies; concretament, les túniques dels manaies
rasos, deixant les túniques i capes del comandament del Maniple per aquest any. Però,
amb la restauració, la passada Setmana Santa, de la Lira o vara de comandament del
"mestre banda", per enguany hem cregut oportú dedicar-li aquest escrit. 

Introducció

L'interessant article del nostre antic president Joaquim Pla
i Dalmau sobre LA MÚSICA DELS MANAIES, publicat
l'any 1990 al llibre ELS MANAIES DE GIRONA, fa
referència a la figura del mestre banda i a la seva vara de
comandament o "virga", segons el llenguatge dels
romans. Per situar el tema, hem considerat adient
encapçalar aquest escrit, reproduint aquest fragment:

"Al front de la formació dels tambors i el pifres dels
manaies hi va un mestre de banda, des de fa molts anys.
És una reminiscència del magister dels romans i del
"Tambor Major" dels segles XVIII i XIX. Com a atribut
porta una vara rematada per una Lira i la seva funció més
important és evitar les acceleracions de la banda. 

El paper del Mestre de Banda dels Manaies ha canviat
substancialment amb el que tenia el "Tambor Major" de
les formacions militars dels segles XVIII i XIX. Aleshores
significava l'executor i vigilant dels càstigs que es
donaven a la tropa. Quan la seva unitat quedava
bivaquejant en algun lloc, clavava a terra el seu bastó
anomenat "porra" i allà havien de dirigir-se els soldats que
havien fet alguna malifeta. L'ordre solia donar-se dient
"vagi a la porra". I el qui rebia aquesta ordre sabia molt bé
que significava presentar-se al tambor major i passar-se
per les "baquetes" o cops de baqueta que li donaven els
timbalers amb els pals de tocar el tambor. D'aquí bé la dita
que encara s'utilitza de "vagi-se'n a la porra”.

El tambor major dels nostres Manaies porta la "porra" per
fer bonic i no pas com a símbol de correcció; i les
baquetes dels tambors mai han tustat l'esquena de cap
manaia."

LA LIRA DEL MESTRE DE LA BANDA

L’
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Així, doncs, veiem que la funció primordial de la vara o virga del Mestre de  Banda o la porra del
Tambor Major és la d'ajudar a fer visible  als  músics el ritme que marca el director de la banda, al
compàs de la marxa dels timbals. Aquesta ha estat, de sempre, la seva finalitat. En aquest sentit,
encara actualment existeixen algunes bandes militars el director de les quals exhibeix la seva porra,
encara que aquest comès, en alguns casos, es delega a un grau inferior que, al davant de la
formació de la banda, s'excel·leix amb les evolucions de la porra llançada a l'aire, convertint aquests
moviments en un autèntic malabarisme digne del millor circ.      

Orígens de la virga dins el nostre Maniple

La figura del Mestre Banda va ser introduïda dins el Maniple l'any 1946 i ens recorda el "magister"
dels músics romans. En consideració a la seva funció se li assignà una vara, denominada virga,
rematada per una Lira, que utilitza per dirigir els manaies de la banda, a partir d'aquell any que la
formaven quatre timbals i tres pifres i una flauta travessera. 

El nostre antic president, Joaquim Pla i Dalmau, ens havia explicat que la virga es va dissenyar a
partir d'una Lira de llautó destinada, originalment, com a remat de senyera d'orfeó i que, en reunir
bones condicions, passà a rematar la vara del nostre Mestre Banda.  

La Lira anava roscada a una base decorativa de llautó, en forma de bola, muntada sobre una tija,
també de llautó, on s'hi encastava l'asta de fusta de la vara. Aquesta asta estava afuada de dalt a
baix, fent-la més esvelta, i es va  adornar amb una cinta de seda de color groc que es creuava al
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Any 1956. La banda dels Manaies, amb Narcís Omedes com a primer Mestre de Banda que tingué el Maniple, des de
l’any 1946, portant la Lira alçada.



llarg de l'asta, fixada amb tatxes de llautó daurat. Entre la tija de la Lira i l'asta de fusta s'hi aplicà
un serrell de pell natural de color vermell fosc.

Així, doncs, la creació d'aquesta vara de comandament o virga pel Mestre Banda resultà excel·lent,
per la seva propietat històrica i per la seva qualitat estètica. 

A inicis dels anys 90, per qüestions de servei, la lira es va separar de l'asta, produint-se la pèrdua
d'aquesta. Amb la Lira sense l'asta reglamentària, de manera provisional, se li va roscar un tros de
tub de llautó estriat, quedant, així, adulterada. Aquest problema restà pendent de solució fins l'any
passat en què es portà a terme la restauració definitiva de la virga.       

2006. Restauració de la vara o virga:

Es tractava de recuperar la composició original de la vara del nostre Mestre de Banda, pel seu valor
històric i per la seva sintonia amb la virga dels magister de música romans.

Així, doncs, es tractava de restituir el capitell compost per la bola i la  tija de llautó daurat i l'asta de
fusta afuada que anava adornada, originalment, amb les cintes grogues de seda, creuades i
clavades amb tatxes daurades. Entre la base i l'asta s'hi aplicaria un serrell de pell vermella.

El primer que calia fer era anar a trobar el nostre mestre armer i manaia veterà Ramon Boix, del
carrer de les Ballesteries. Definides les directius bàsiques del que calia recompondre, era qüestió
primordial plantejar-se l'augment de pes que podria representar la incorporació dels elements que
faltaven, en relació al pes que significava només el tub de llautó provisional dels últims anys.
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Any 1985. La banda dels Manaies i el Mestre de Banda Indaleci Esteban portant la Lira amb la vara provisional d’abans
de la restauració.



Per alleugerir de pes tot el conjunt de la vara
amb la incorporació de la bola i la tija de llautó,
vàrem determinar aplicar una bola buida de
planxa de llautó decorada amb un bordó molt
adient. La tija seria un tub de llautó un xic més
prima que l'original, on s'encastaria el pal rodó
de fusta que formaria la vara. Aquest pal, més
prim, també contribuiria a fer més lleuger tot el
conjunt.         

Per a la confecció del pal de fusta es presentà el
problema per afuar-la, tal com havia estat
antigament. Havíem de comptar amb un pal
rodó que es pogués encastar al tub de la tija, ara
més prim, i aquesta estretor no permetia afuar el
pal sense perill que es trenques al compàs del
ritme del Mestre de Banda. Per això, es va
decidir no afuar-lo i deixar-lo cilíndric. Es va
escollir la millor fusta de Guinea, vernissada. 

Per compensar l'estètica per la manca d'afuat del pal, es va aplicar un remat a
l'extrem inferior a la vara, tal com solien portar les porres dels tambors majors a
l'antiguitat. Per això es posà un tub de llautó que es va encastar al pal rodó,
prèviament aprimat perquè el conjunt de remat i vara tingués continuïtat. A
diferència, però, de la porra de Tambor Major, que per clavar-la al terra acabava
amb punxa, el remat de la vara del nostre Mestre de Banda es va equipar amb
una bola axatada que protegeix la virga dels impactes al terra i al peu del
manaia que la porta.           

Abans d'encastar el pal a la tija o tub del capitell de la lira, s'havia d'aplicar el
serrell. Es feren algunes temptatives amb serrells que proporcionà en Ramon a
base de fil de cotó i de pell sintètica de diferents mides. Es tractava de valorar
el caient del serrell i que fos adequat a aquesta vara de comandament. Es feren
proves, també amb pell natural, però aquesta no donà bon resultat al desfilar-
se les vores dels talls fet a tisora a les dues capes de pell encolada de què
estava feta la pesa. L'elecció escaient va ser la pell sintètica vermella. Així,
doncs, s'aplicà el serrell a l'extrem superior del pal de fusta i s'encastà al tub del
capitell de la lira. 

Amb aquestes actuacions, ara ja tenim restaurada la vara de comandament o
virga del nostre Mestre de Banda, - la "Lira" -, en l'esperança que els portadors
actuals puguin enaltir-la com ho feren els que la lluïren durant els seus primers
45 anys de vida.

Des de la creació, l’any 1946, de la figura del Mestre de Banda fins el dia d’avui,
llevat d’alguna substitució ocasional, aquest càrrec ha estat representat
solament per quatre manaies al llarg de tots aquests anys. El recordat manaia
Narcís Omedes fou el primer Mestre de Banda que tingué el Maniple, sent-t’ho
fins l’any 1964. Al jubilar-se cedí el lloc al manaia Pere Ribas que exercí el
càrrec per un temps breu, des de l’any 1965 fins el 1969. L’any 1970 el també
recordat timbaler de la banda Indaleci Esteban va ocupar la plaça durant 23
anys, fins l’any 1993. L’any 1994 el manaia de la banda Carles Falcó, canvià el
bombo per la Lira de Mestre de Banda, càrrec que ocupa actualment.

53

La part superior de la vara,
restaurada amb la lira de
l’any 1946 i la bola i la tija del
capitell, i el serrell de pell

La base de llautó de la vara
amb els remats inferior i
superior que encasta el pal
rodo de fusta de Guinea

La Lira de la vara del Mestre de
Banda, de l’any 1946, abans de
ser roscada a la bola de llautó del
capitell restaurat.



Una vegada més, dono les gràcies al
president de la Confraria, Carles Mascort, i a
tota la junta, per concedir-me unes pàgines
d'aquest butlletí i així donar continuïtat als
temes publicats fins ara sobre l'equipament
del Maniple de Manaies de Girona. També
vull fer constar el meu agraïment al manaia i
amic Jordi Tomàs pel seu interès i eficàcia en
el muntatge de l'article.     

Girona, abril de 2007

Autoría  de les il·lustracions

De les fotos de la banda dels Manaies: autor desconegut.

De les fotos de la vara del Mestre de Banda: Francesc
Masdevall Reitg
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La vara del Mestre de Banda
abans de la restauració, amb el
tub estriat de llautó que es va
aplicar provisionament a
principis de la dècada dels
noranta.

La vara del Mestre de Banda després de la restauració feta per la
Setmana Santa de l’any passat, amb la bola i la tija del capitell, el
pal de fusta de Guinea, i la base de llautó. El serrell de pell adorna
el conjunt.
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Any 1963. La banda del Maníple passant pel Pont de Pedra a la
processó del Divendres Sant amb el Mestre de Banda Narcís
Omedes portant la Lira de comandament . Darrera la banda, muntat
a cavall el Centurió Vicens Nogué. A la formació hi podem reconeixer
a  alguns antics manaies com l’Eduard Carreras, Gabriel Mesquida,
Josep Vilaseca, Jaume Omedes, Indaleci Esteban ...



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

Banda de música:
Dimecres Sant: Àlex Castelló i Bravo.
Divendres Sant; Jordi Tomàs i Sànchez.

1era. Optiada:
Dimecres Sant: Aleix Blanco i Critg.
Divendres Sant: Irineu Prat i Andreu.

2ona. Optiada:
Dimecres Sant: Arnau Omedes i Hervas.
Divendres Sant: Andreu Tomàs i Salamaña.

3era. Optiada:
Dimecres Sant: Sergi Muñoz i Navarro.
Divendres Sant: Adrià Castillo i Niell.

INFANTS SETMANA SANTA 2006
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ASSAIG DE MANAIES PER A LA MAINADA

er primera vegada, l'any passat es va
fer un assaig de manaies obert a tota la
mainada que hi vulgués participar.
L'assaig va tenir lloc dissabte 8 d'abril

de 2006 a mitja tarda. La convocatòria va tenir
èxit i una seixantena de nens i nenes de totes
les edats acompanyats de pares o avis es van
acostar al Castrum per participar-hi.

Després de la benvinguda del President de la
Confraria, Carles Mascort, la mainada va
escoltar una breu explicació sobre la confraria, i
l'organització de manaies i vestes. Vam comptar
amb la participació i suport d'alguns dels músics
de banda dels manaies, sense els quals,
naturalment, no hauria estat possible fer
l'assaig. Després va arribar l'esperat moment
d'agafar les llances, i una cinquantena dels
ansiosos participants es va abalançar,
literalment, sobre les llances. L'assaig va ser
dirigit per Xavier Casán, responsable de la
Vocalia de Manaies. Els aprenents de manaia
varen formar a la porta de Sant Lluc i a toc de
marxa van enfilar cap a la Catedral, seguits per
familiars i simpatitzants que animaven el petit
"maniple". Alguns hi van arribar amb més
dificultats que d'altres, i els més petits van haver
de comptar amb alguna mà extra de suport per
aguantar la llança, tot i que anaven tan
concentrats i cofois que semblava que no ho
notessin. Ja a la Plaça dels Apòstols, van

demostrar ser un maniple molt disciplinat i van
aprendre a desfilar marcant el pas. Finalment
van baixar l'escalinata de la Catedral. A Sant
Lluc van acabar la jornada d'assaig amb un tall
de coca i un refresc.

L'assaig per a mainada va resultar una estampa
simpàtica per als adults que van aplaudir els

nens i nenes oportunament, i un
moment de diversió per als petits.
Alhora, representa l'oportunitat
per a la confraria d'oferir als nens
l'ocasió d'engrescar-se fent de
manaies i d'omplir el buit que
queda entre la franja d'edat que
va des dels nou anys, en què un
nen encara pot fer de manaia
infant, fins als catorze, quan ja
podrà fer de manaia gran. És una
manera de guanyar i "fidelitzar"
nous manaies, alhora que, per a
les nenes, és l'ocasió de treure's
l'espina de no poder fer de
manaies, agafant la llança per un
dia.

Considerem que l'assaig de mainada de l'any
passat va ser un encert pel nombre de
participants que va assolir i per l'entusiasme
amb què es va realitzar per part de tots.
Esperem que la convocatòria d'aquest any
tingui el mateix èxit, i us recordem que hi pot
participar qualsevol nen o nena fins als tretze
anys d'edat, sigui o no membre de la nostra
confraria.

Aquest any l'assaig tindrà lloc dissabte 31 de
març de 2007 a les 16 hores. El punt de
trobada és a Sant Lluc.
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SECCIÓ DE VESTES
DIVENDRES, 23 i 30 DE MARÇ
De 5 de la tarda a 8 del vespre préstec de vestes, atxes, i venda de complements.

DISSABTE, 31 DE MARÇ
A les 8 del vespre, a la Catedral de Girona, missa pels difunts de la confraria.

DIUMENGE DE RAMS, 1 D'ABRIL
Matí de portes obertes del Castrum: préstec de vestes, atxes, i venda de complements.

DILLUNS I DIMARTS DE SETMANA SANTA, 2 I 3 D'ABRIL
Entre 7 i 9 del vespre, préstec de vestes, atxes, i venda de complements.

DIMECRES SANT, 4 D'ABRIL
A ¾ de 7 del vespre, al Castrum, concentració de vestes per anar a fer el lliurament del penó.

DIVENDRES SANT 6 D'ABRIL
Al matí, ornamentació i pujada dels nostres passos.

A ¾ de 7 de la tarda, concentració de totes les vestes per anar a recollir el pendonista.

A 2/4 de 10 de la nit, concentració de tota la secció de vestes per assistir a la Processó del Sant
Enterrament.

SECCIÓ DE MANAIES

DIJOUS, 29 DE MARÇ
A 2/4 de 9 del vespre, reunió al Castrum de Sant Lluc dels càrrecs de comandament, centurió,
options, decurions i botzinari per rebre les instruccions de la Junta Directiva sobre els assaigs i les
sortides del Dimecres i Divendres Sant.

DISSABTE, 31 DE MARÇ
A les 4 fins a les 6 de la tarda, assaig d’infants obert a la mainada de Girona.

A les 8 del vespre, a la Catedral de Girona, missa pels difunts de la Confraria.

DILLUNS i DIMARTS, 2 i 3 D’ABRIL
A 2/4 de 9 del vespre, reunió de tots els suplents al Castrum de Sant Lluc per recollir les llances
i els timbals. A continuació, assaig a la plaça dels Apòstols.

A les 10 de la nit, assaig general de tot el maniple a la plaça dels Apòstols. Entre 2/4 i 3/4 de 10
el secretari passarà llista, de la mateixa forma que es fa a l’entrada al castrum durant les
sortides de Dimecres i Divendres. A 3/4 de 10 de la nit s’hauran de recollir les llances i timbals
al castrum de Sant Lluc.

DIMECRES SANT, 4 D’ABRIL
A les 3/4 de 7 de la tarda, al castrum reunió de tot el maniple per fer el lliurament del penó.
A la tornada, desfilada pels carrers de la ciutat.
DIVENDRES SANT, 6 D’ABRIL
A 2/4 de 7 de la tarda, al castrum, reunió de tot el maniple per anar a recollir el pendonista. A
la tornada, formació del maniple davant de Sant Lluc per fer el lliurament del casc a tots els
manaies que aquest any assoleixin els 25 punts.

A les 10 de la nit, assistència a la Processó del Sant Enterrament.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
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NOTES

Als assaigs del Dilluns i Dimarts Sant s’aplicaran els articles 12 i 13 del Reglament de
règim intern del Maniple, tant per als titulars com per als suplents.

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

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

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

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

El manaia tant titular com suplent, que no pugui assistir a qualsevol dels assaigs i vulgui
presentar justificant per poder acollir-se a l’article 17 del Reglament de Règim Intern del
Maniple, ho podrà fer per escrit dins dels següents terminis:

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

b) Els titulars: Les justificacions d’absència a l’assaig del Dilluns Sant es podran
presentar fins a les 22:00 h del mateix dia. Les justificacions d’absència a l’assaig de
Dimarts es podran presentar fins a les 22:00 h del mateix Dimarts Sant. Les
justificacions d’absències a l’assaig del Dilluns o del Dimarts Sant es podran presentar
de manera excepcional fins al Dimecres Sant a les 13.00 h, sempre que, a criteri de la
Junta Directiva, l’absència sigui a causa de motius d’impossible coneixement a priori.
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EQUITES
Cuadrat  Pèlach, Marc (Signe)

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

POTENTIORS
Masdevall Reitg, Francesc (Dec)

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

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

BANDA
Falcó Huguet, Carles (Optió)

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

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

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

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

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

COMANDAMENT
Mas Cots, Narcís (Centurió)

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

I OPTIADA
Jou Comas, Gaspar (Optió)

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

Sant Canal, Lluís
Subirà Paris, Narcís
Barbany Puig, Oriol
Buiza Canals, Jordi

Múrias Dalmau, Santiago
Planas de Farners, Josep M.

Alibés Cabrillana, Daniel
Mascort Yglesias, Carles

Muñoz Pérez, Joan J.
(Signe)

Borrell Boada, Carles (Dec)
Gauchia Juncà, Jordi

Odubert Martorell, Pau
Batallé Tremoleda, Jordi
Serra Farró, Josep M.

Frigola Cano, Iban
Bonnin Vilaplana, Marc

Trull Poch, Eudald
Lapiedra Fortuny, Àngel

Cots Serrano, Santi
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II OPTIADA
Valtierra Caula, Narcís (Optió)

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

Fonalleras Codony, Jaume
Font Pujades, David

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

Buisan Montenegro, Jordi
García López, Joan Baptista

Casán Luís, Fc. Xavier
(Signe)

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

Molina Ginés, Marc
Arbossé Riu, Jordi

Prat Andreu, Oleguer
Galera Recasens, Jordi

Massa Ferrer, Albert
Masdevall Pi, Francesc

Ribera Pi, Fc. Xavier

BANDERA
Juandó Marcó, Pere (Optió banderer)

Puaté Costa, Joan (Optió comandament)

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

III OPTIADA
Reixach Blanch, Narcís (Optió)

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

Jordan Vila, Candi
Roca Ros, Miquel

Muntada Artiles, Daniel
Jiménez González, Miquel

Valero Campos, Anton
Prior Tió, Ramón

Sáez Jubero, Àlex
Boadas Vaello, Carles

Angelats Muné, Josep
(Signe)

Serrano de Quintana, Jaime (Dec.)
Bonifacio Sánchez, Sebastià

Yoldi Altamirano, Claudi
Muntada Artiles, Joan

Bonifacio Noguerol, Sergio
Matas Casademont, Pere

Roca Geronés, Xavier
Moreno Tarrés, Fc. Xavier
Puignau Cornellà, Marc
Muntada Artiles, Ramon

ESCORTA EQUITES
Pérez Abuyé, Diego (Optió)

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





Num. Cognoms i nom 1940-04 Any 2005 Any 2006 Extra Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Juandó i Marcó, Pere
Jou i Comas, Gaspar
Valtierra i Caula, Narcís
Puaté i Costa, Joan Lluís
Reixach i Blanch, Narcís
Masferrer i Castellà, Josep M.
Masdevall i Reitg, Francesc
Falcó i Huguet, Carles
Serrano de Quintana, Jaime
Casas i Soto, Francesc
Casan i Luis, F. Xavier
Varés de Batlle, Max
Ministral i Masgrau, Jordi
Massanas i Garcia, Ricard
Garcia i Gómez, Manel
Castillo i Barris, Lluís
Mas i Cots, Narcís
Alenyà i Fugueras, Joan
Angelats i Muné, Josep
Romero i Reinoso, Ramon
Muñoz i Pérez, Joan J.
Fonalleras i Codony, Jaume
Valero i Campos, Anton
Prior i Tió, Ramon
Borrell i Boada, Carles
Serra i Farró, Josep M.
Gauchia i Juncà, Jordi
Jiménez i González, Miquel
Viñas i Boluda, Arcadi
Garcia i Hermando, David
Font i Pujadas, David
Cots i Serrano, Santiago
Murcia i Batllori, Rodolf
Tomàs i Bartra, Jordi
Molina i Arnau, Joan
Tomàs i Bartra, Rafel
Múrias i Dalmau, Santiago

49
44
39
39
39
37
40
42
37
31
30
30
29
29
29
27
28
27
26
28
27
25
24
23
22
22
22
22
25
21
22
21
21
23
20
24
19

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

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

11
7
11
10
9
11
8
5
9
11
11
9

10
9
9
11
9

10
10
8
8
8
8
7
8
8
8
8
4
8
7
8
8
5
8
4
8

62
52
52
51
50
50
50
49
47
44
43
41
41
40
40
40
39
39
38
38
37
34
34
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
30
30
29
29
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Num. Cognoms i nom 1940-04 Any 2005 Any 2006 Extra Total

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

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

22
20
19
21
18
18
19
18
19
17
17
16
17
16
15
15
17
16
16
15
14
15
13
14
13
14
13
14
15
14
13
13
12
13
13
11
11
11

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

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

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

28
28
28
27
27
26
26
26
26
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
21
21
21
20
20
20
19
19
19
19
18
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Num. Cognoms i nom 1940-04 Any 2005 Any 2006 Extra Total
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Puignau i Moreno, Albert
Falcó i Dispès, Joan
Prat i Viñals, Miquel
Trull i Poch, Eudald
Rufí i Rigau, Carles
Mascort i Yglesias, Marià
Cornellà i Font, Marc
Bonifacio i Noguerol, Sergio
Buiza i Canals, Jordi
Moret i Pastells, Quim
Herranz i Pradas, Eudald
Yoldi i Altamirano, Claudi
Bohigas i Maynegre, Jordi
Muntada i Artiles, Daniel
Ordis i Lladó, Pere
Moret i Pastells, Marc
Ordis i Pla, Miquel
Herranz i Pradas, Jordi
Cruz i Vázquez, Manuel
Soriano i Carreño, Josep
Coll i Casademont, Carles
Oduber i Martorell, Pau
Planas de Farners, Joan M.
Férnandez i Rodríguez, Carles 
Bonifacio i Mallorquí, David
Matas i Casademont, Pere
Pérez de Puig, Narcís
Font i Rodeja, Adrià
Frigola i Cano, Iban
Reixach i Urcola, Joaquim
Massa i Ferrer, Albert
Puignau i Cornellà, Marc
Sant i Canal, Lluís
Rosell i Campmajó, Xavier
Prat i Andreu, Oleguer
Roca i Ros, Miquel
Roca i Geronés, Xavier
Pons i Pratsevall, Pere
Reverter i Nogué, Xavier

13
12
11
12
12
13
10
11
10
10
10
10
12
10
10
8

10
8
8
7
8
9
9
6
6
9
5
4
5
5
5
4
3
4
2
3
2
2
1

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

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

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

18
18
18
18
18
17
17
17
16
16
16
15
15
14
14
14
13
13
13
13
13
12
11
10
10
10
9
9
8
8
8
6
6
5
5
5
5
5
4
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OPTÍADA
Num. Cognoms i nom Any baixa Any 2006 Extra Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Sureda i Daunis, Pere
Artiles i Rigau, Santiago
Villodre i Martínez, Joaquim
Oliveras i Santiago, Francesc
Portils i Torner, Marc
Juliol i Galí, Daniel
Fuertes i Bonet, Joel
Trigo i Moreno, Óscar
Motjé i Prat, Marçal
Borrell i Ripoll, Marc
Murias i Closas, Aser
Ayats i Vidal, Enric
Quera i Joher, Emili
Ferrer i Fornells, Martí
Morera i Noguer, Roger
Colom i Arnau, Xavier
Darné i Freixenet, Oriol
Gutierrez i Alsina, Miquel
Lopez i Cadena, Francesc Xavier
Da Silva i Bohigas, Eduard 
Roca i Ros, Antoni
De Quintana i Tuebols, Ricard
Batlle i Díaz, Ivan
Quera i Joher, Jordi
Boadas i Maynegre, Joaquim
Plana i Besalú, Pere
Caldes i Remió, Guillem
Martínez i Gifre, Miquel
Coll i Cirera, Didac
Anda i Bataller, David
Garcia i Puig, Joan Carles
Ferrer i Crehuet, Santiago
Font i Rodeja, Marc
Rodriguez de Blas, Jesús
Garcia i Estruch, Albert
Xunclà i Lloret, David
Duran i Casas, Josep Lluís
Johé i Martí, Albert
Garcia i Vila, Albert
Otal i Bautista, Joaquím
Casanovas i Navarro, Eduard

2005
2007
2005
2007
2007
2005
2007

35
36
20
19
15
11
6
2
3
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

10
8
6
6
6
5
2
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45
44
26
25
21
16
8
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Any 2005
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ÈQUITES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-04 Any 2005 Any 2006 Extra Total

1
2
3
4
5
6

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

2007
2005

32
18
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

8
7
0
0
0
0

40
25
2
0
0
0
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BANDA PIFRES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-04 Any 2005 Any 2006 Extra Total

1 Sant i Canal, Eduard 4 1 1 1 7

BANDA PERCUSSIÓ
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-04 Any 2005 Any 2006 Extra Total

1
2
3
4
5

Rodríguez i Sánchez, Dídac
Fuertes i Mateu, Màrius
Martínez i Benito, Jesús
Font i Bermejo, Jaume
Martínez i Alba, Ignasi

2005
2007
2007

18
14
10
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
1
1

7
6
4
1
0

25
20
14
3
1

www.manaies.org
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Vestes - Setmana Santa 2007

Num. Cognoms i nom 1940-04 Any 2005 Any 2006 Extra Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

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

37
38
34
26
21
21
24
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0
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0
0
1
0
0
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1
1
1
1
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1
0
0
1
1
1
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1
1
0
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1
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1
0
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1
1
1
1
1
1
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PENDONISTA 2007
Aquest any, s’ha anomenat pendonista de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona
el Sr. Josep M. Mont i Jordà

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

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

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

COMUNICATS

DIMECRES SANT

Arrengladors
Rafel García i López
Olga Casas i Turró
Lluís Jerez i Fontao
Roser Massanas i Ordoñez

DIVENDRES SANT

Portant del guió
Jordi Vidal i Banchs

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

Arrengladors generals
Lluís Jerez i Fontao
Rafel García i López
Narcís Ventura i Pujolràs

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

Arrengladora del pas de La Caiguda
Roser Massanas i Ordóñez

Acompanyants Conciliari
Pere Codina i Gironella
Pere Masferrer i Castellà

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

ORGANITZACIÓ VESTES SETMANA SANTA 2007
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Recordem a totes les vestes que recullin la seva atxa en les hores que s’han establert.

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

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

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

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

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

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

NOTES DE SECRETARIA
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L’AUTOR DEL CARTELL
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JOSEP BEULAS

Entre el 1947-1952, és pensionat per l'Ajuntament i Diputació Provincial d'Osca, i cursa estudis a l'Escola
Superior de Belles Arts, de Madrid, en aquest període obté una beca a El Paular i Segovia. La seva
dilatada trajectòria artística li fa obtenir la Creu de Cavaller d'Isabel La Catòlica, la Creu de Comendador
de l'ordre del Mèrit Civil. El 1982 l'Ajuntament d'Osca el nomena fill adoptiu, l'any següent, la seva vila natal
el nomena fill predilecte. L'any 1999, és nomenat Aragonès d'Honor i en aquest mateix any l'arquitecte
Moneo redacta l'avantprojecte del Museu d'Art Contemporani Fundació Beulas i l'any següent es legalitza
la Fundació Beulas.

Exposicions individuals:

Exposició Nacional d'Alacant. Exposa a Viareggio (Italia). Exposició a l'Academia Española de Bellas Artes
de Roma. Exposicions a Palermo, Agrigento i Roma. Exposició col·lectiva Pintors i escultors de les
Acadèmies Estrangeres, Roma. Exposa al Museu d'Art Modem de Milà. Exposició en el “Real Colegio de
España”, de Bolonya. Exposa a la “Sala de la Dirección General de Bellas Artes”, a Madrid. Exposició
Nacional de Belles Arts, Madrid. Pintors Figuratius de l'Espanya actual, Madrid, Boston, San Diego, Sant
Louis, Missouri. Exposa a la Galeria d'Art Palau de Caramany, Grup El Claustre.

Premis:

Tercera medalla de la “Exposición Nacional de Bellas Artes”, Madrid. Segona Medalla en la XXVI “Salón
de Otoño”, a Madrid. Premi "Marqués de Aledo". Premi de pintura VI Exposició Pintors d'Àfrica. Gran Premi
"Roma". Primera Medalla del “Salón de Otoño”, Madrid. Premi "Rodriguez Acosta", Granada. Segon Premi
Internacional "Via Frattina", Roma. Primer Premi Internacional "San Vito Romano", Roma. Forma part del
grup espanyol que obté el premi "Ajuntament de Roma" de l'Exposició Internacional de "Via Margutta",
Roma. Primer Premi internacional de Pintura "Alla Riva", Itàlia. Segona Medalla de l'Exposició Nacional
de Belles Arts, Barcelona. Primer Premi Medalla d'Or a Saragossa. Premi Diputació Provincial de
Barcelona. Primera Medalla "Salón de Otoño", Palma de Mallorca. Primera Medalla “Exposición Nacional
de Bellas Artes”, Madrid.

Participacions:

II Biennal Hispano-Americana, Barcelona, XXVIII Biennale de Venezia. XX Biennal de Milá. III Centenari
de la mort de Velazquez, Museo Municipal de Madrid, Biennal d'Alexandria. V Exposició deis Paltos
Mediterranis, Alexandria. Institut Cultural Hispano-mexicá, Méxic. Pretoria Art Museum i Modern Art
Museum, Johannesburg. Primera Biennal Internacional de Pintura, Barcelona. Institut Chile de Cultura
Hispánica, Santiago de Xile.

Llocs públics en els que s'exhibeix la seva obra::

Museo Pintores de Africa, Madrid. Museo de Arte Contemporáneo, Madrid. Museo Provincial de Málaga.
Museo Fundación Eugenio Mendoza, Caracas. Museo Provincial de Zaragoza. Museo Provincial de
Valencia. Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, Diputació de Barcelona. Ministerio de Educación y
Cultura, Madrid. Diputació de Girona. Diputació Foral de Alava. Diputación Provincial de Huesca.
Diputación Provincial de Zaragoza. Tribunal de Cuentas del Estado, Madrid. Ibercaja. Caja Rural de
Huesca. Banco de España, Madrid. Confederación española Cajas de Ahorros, Madrid. Ajuntament de
Santa Coloma de Farners. Ayuntamiento de Huesca. Caja de Ahorros de la inmaculada, Zaragoza.



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

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

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

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

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

INSTRUCCIONS PER ALS MANAIES

INSTRUCCIONS A LES VESTES

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

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

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

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

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

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