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envolgudes amigues i benvolguts amics:

Un any ha passat de nou en el si de la nostra
Entitat. Al girar la mirada enrera, moltes

coses mereixen ser destacades en els últims dotze
mesos. Algunes de molt bones, altres de bones i altres,
malauradament, de dolentes. Totes elles van
conformant, a l'igual que les ocorregudes en altres
anys, la història de la Confraria. Una història que sabem
que és vàries vegades centenària en el cas dels
Manaies de Girona, però que, en la darrera etapa, l'hem
de situar, si més no en la configuració actual de la
Confraria, a l'any 1.940. Aquell any, i després dels
tràgics fets derivats de la Guerra Civil, els Manaies van
tornar a desfilar pels carrers de la nostra Ciutat,
permetent la recuperació d'aquella tradició de segles
enrera. Pocs anys després, la creació de la Confraria
de Jesús Crucificat va possibilitar dotar als manaies de
l'instrument adient per a desenvolupar totes les seves
potencialitats.

En aquells difícils moments, un grup de vint-i-sis joves
gironins van donar el pas inicial, que era imprescindible
i necessari. Només partint de la voluntat i treball
d'aquelles persones podem imaginar l'actual
configuració -i fins i tot existència- de la nostra
Confraria. Lamentablement, i pel pas inexorable dels
anys, aquells il·lusionats joves ens han anat deixant. Es
llei de vida. Aquest últim any hem perdut a dues
d'aquelles persones: En Joaquim Pla i Dalmau i l'Antoni
Oliver i Diví. Tots ho hem lamentat molt. Tampoc seria
just oblidar a tots aquells altres confrares que ens han
deixat. Per a tots ells el nostre record.

En aquest punt, crec que és obligat fer una especial
referència a la figura i personalitat d'En Joaquim Pla i
Dalmau, President d'Honor de la Confraria fins a la
seva mort. No tant per la seva ja esmentada condició de
fundador, com per la seva implicació directe i decisiva
en moltes de les activitats portades a terme al llarg dels
anys per la nostra Entitat. Va ser, en aquest sentit, un
home polifacètic en extrem. Així, des del disseny del
vestuari i armament dels Manaies, a la definició de
formació i moviments del Maniple, passant per la
composició de les melodies i marxes que interpreta la
Banda, la mà del Sr. Pla la trobem arreu. Així mateix, no
podem oblidar la seva decisiva intervenció en el fet,
avui ben consolidat, de les tasques d'organització de la
Cavalcada de Reis de Girona per part de la Confraria.

Ben merescut doncs, sense cap mena de dubte, va ser
el seu nomenament com a President d'Honor de la
nostra Entitat. Ara a tots nosaltres, sempre units, ens

correspon seguir les seves passes i encaminar
adequadament la Confraria davant dels importants
reptes i desafiaments d'aquest nou segle, que no són
pocs.

Joaquim Pla i Dalmau, confrare exemplar, amic,
President d'Honor, descansi en pau.

També hem tingut, òbviament, moltes alegries durant
l'últim any. Les trobareu reflectides a les pàgines
següents d'aquest Butlletí. Tanmateix, crec que és
oportú fer aquí referència a dues activitats que han
estat molt positives per a la Confraria. En primer terme,
la commemoració del cinquantè aniversari de la
Cavalcada de Reis de Girona. Al marge dels actes
realitzats, entre ells l'edició del llibre adreçat
específicament als nens de la nostra Ciutat i que ja vau
rebre, és important ressaltar que el fet de complir
cinquanta anys demostra que es tracta d'un acte ja molt
ben arrelat a la nostra Entitat, així com demostra també
la bona entesa institucional amb l'Ajuntament de
Girona, la qual sempre porta bons resultats tant per a la
Ciutat com per a la nostra Confraria.

L'altre aspecte que haig de destacar del darrer any ha
estat, sense dubte, la recuperació espectacular en el
nombre de vestes de la nostra Confraria. En efecte,
passar de 62 vestes l'any 2004 a 156 l'any 2005, és
molt reconfortant de cara als esforços que hi vam
esmerçar. Aquest any hem continuat amb il·lusió
aquesta tasca. Hem tornat a fer confeccionar uns altres
50 vestits nous, completant-ne així un centenar en dos
anys. Ara cal que, amb l'empenta i engrescament de
tothom, podem acabar de fer pujar la secció de vestes.
En aquest punt, qualsevol ajuda és poca, i us encoratjo
a tots, un per un i una per una, a que feu treball de
promoció en les persones que tingueu en el vostre
entorn més immediat.

Com deia abans, nous reptes s'albiren davant nostre
(obres al Castrum de Sant Lluc, local nou per a la
Cavalcada, renovació de material, etc). Haurem de ser
capaços de cercar noves fonts de finançament per a
poder afrontar-los, però el més important, no ho
oblidem, és l'esforç i el compromís de cada ú de
nosaltres envers la nostra Confraria.

Així doncs, i en definitiva, hem de continuar sent
conscients que la Confraria només serà forta amb l'ajut
i unió de tots. Estic segur que ho és i ho serà.

Carles Mascort i Yglesias
President

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

B
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EXTRACTE DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DEL 17/2/2006

EXTRACTE de l'Acta de l'Assemblea General
Ordinària de l'Associació Jesús Crucificat -
Manaies de Girona, celebrada el divendres
17 de febrer de 2006 a les 20:00 h., en segona
convocatòria, al local social de l'entitat,
l'església de Sant Lluc, amb l'assistència de
43   associats.

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 (18/02/05),
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. Abans de procedir al segon punt de l'Ordre
del dia, el Sr. Carles MACORT informa  que hi
ha hagut un canvi de responsable de Tresoreria,
i que l'actual Tresorer és el Sr. Xavier SERRA i
SAMBOLA. Comenta que s'informarà
detalladament d'aquest punt al informe de
Presidència.

- Acte seguit el Tresorer, fa la presentació del
balanç econòmic i del compte de resultats de
l'any 2005. 

- Prossegueix el tresorer fent la presentació de
la previsió d'ingressos i despeses que integren
el pressupost de l'exercici 2006.

- S'obre un torn d'intervencions i prenen la
paraula els senyors Lluís JEREZ i FONTAO,
Carles BOADAS i VAELLO, Esteve
FERNANDEZ i TURA i Jordi BATALLÉ i
TREMOLEDA.

- Seguidament s'aprova per assentiment de tots
els presents el balanç i el compte de resultats de
l'any 2005; així com la previsió d'ingressos i
despeses del pressupost del  2006.

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 deixar constància del seu
agraïment per l'esforç que estan realitzant els
membres de la Junta Directiva. 

- Comenta que hi hagut un canvi en
l'organigrama de la Junta Directiva i que el Sr.
Xavier SERRA i SAMBOLA s'ha incorporat a la
Junta Directiva, realitzant les tasques de
Tresorer, en substitució del Sr. Joan TOMÀS i
BARTRA, qui passa a ocupar la nova "Vocalia
de captació de recursos". Aquest canvi bé donat
perquè es vol potenciar l'àmbit econòmic, ja que
és vital la promoció econòmica per a obtenir
més ingressos pels actes previstos durant els
propers mesos.

Seguidament passa a realitzar una relació de
les actuacions i activitats que s'han dut a terme
fins la data:

- Secció de Vestes. La Srta. Núria FRANQUET i
FONT és la responsable de l'organització
d'aquesta àrea de vital importància per la nostra
entitat.  

Tal i com es va avançar en la darrera
Assemblea, l'any passat es varen realitzar
visites d'escoles al Castrum. Fou una excel·lent
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.
Durant les properes setmanes s'han tornat a
concertar visites d'escolars  a la nostra seu i
s'ha preparat nou material didàctic.

L'any passat es varen confeccionar 50 noves
vestes i enguany se'n faran 50 més atès l'èxit
que hi hagué.  L'any 2004 varen sortir 62 vestes
i l'any 2005 han estat L'any 2004 varen sortir 62
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vestes i l'any 2005 han estat 156. Enguany s'ha
de ser ambiciós i poder arribar a les 200 vestes. 
L'any passat es varen realitzar tasques de
recuperació de vestits que foren cedits a
confrares i  que no havien estat retornats.  Totes
les vestes que foren cedides el 2005 han estat
degudament retornades, atès que es va realitzar
un bon sistema de control.

- Enguany es va dur a terme una nova activitat:
la realització d'una catifa floral per Corpus i que
es feu a la plaça de Sant Feliu. Va col·laborar-hi
molta gent i va quedar molt lluïda.

- Dijous musicals. Desprès de valorar la minsa
resposta dels associats i de la ciutadania en
general en vers les darreres edicions dels dijous
musicals, es va prendre la decisió que el 2005
no es portés a terme aquesta activitat. Tot i l'alt
nivell de les actuacions musicals que s'hi
realitzaven, la poca afluència de gent ha portat
a que fora una activitat econòmicament
negativa.

L'elevat cost que tenia ha estat destinat ha
actuacions urgents i necessàries a l'edifici de
Sant Lluc.

- Es va cedir l'utilització del local per la filmació
de la pel·lícula "El Perfum" i això ens ha permès
un ingrés atípic important.

- El passat mes d'octubre es va realitzar una
exposició de soldats de plom a Sant Lluc que va
dur a terme l'associació "El Baluard".

- El Sr. President vol deixar constància que el
Vocal de Manaies, Sr. Xavier CASAN i LUÍS, ha
coordinat satisfactòriament i amb rigor i
disciplina tots els assajos del maniple de
manaies.

- Sortida extraordinària del maniple de manaies.
El 08/10/2005 es realitzà una sortida
extraordinària en motiu del II Congrés de
Confraries de Setmana Santa que es realitzà a
Girona ciutat. Es vol destacar que la sortida va
anar molt bé i que fou  lloada per part dels
assistents al Congrés. Les despeses que
s'originaren foren pagades per la Junta de
Confraries de Setmana Santa de Girona. 

- Fotografia confraria. Arran d'una proposta del
Sr. Narcís VALTIERRA, la Junta Directiva ha
cregut interessant que el Dimecres Sant, es
realitzi una fotografia del maniple de manaies i
de vestes a les escales de la catedral de Girona.
Es realitzarà abans de la sortida del maniple per
anar a lliurar el penó. S'informarà degudament
al butlletí. 

- Representants de la nostra confraria varen
assistir i participar activament en el II Congrés
de Confraries de Setmana Santa.

- Infants manaies. En motiu de la sortida
extraordinària, es varen lliurar uns records  als
infants manaies que havien sortir la passada
Setmana Santa així com als nens que
participaven a la sortida extraordinària. Els
esmentats records són obra de la Srta. Núria
FRANQUET i FONT.

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

Enguany s'ha celebrat el 50è aniversari de la
cavalcada de reis (l'any passat es feu la 50èna
sortida al carrer de la cavalcada de Reis). Al
llarg de l'any s'han realitzat actes de
commemoració que han conclòs amb la
cavalcada 2006.

Cal remarcar l'edició d'un conte infantil en
commemoració del 50 aniversari, del qual se
n'han fet 7.000 exemplars, que s'han distribuït
per les escoles i en els punts d'informació de la
ciutat. El conte ha estat realitzat per la Srta.
Núria FRANQUET i FONT i fou presentat
oficialment a l'Ajuntament de Girona, per la Sra.
Anna Pagans, Alcaldessa de la Ciutat i pel
President de la nostra entitat. 

En referència al desenvolupament de la
cavalcada, enguany va haver-hi el problema de
la pluja que va aigualí un xic la desfilada, que no
obstant va funcionar correctament. Únicament
es va haver de fer més ràpidament el
recorregut.

Enguany es va instal·lar al campament amb un
nou tendal per a als magistrats, que anà
perfecte degut a que va ploure.
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Sobre les carrosses de la cavalcada, ens hem
vist obligats a canviar el lloc on guardar-les, atès
que allà on estaven -dipòsit municipal de
vehicles, Can Batlle- ha estat enderrocat.
Gràcies a les excel·lents relacions amb
l'Ajuntament, aquest ens ha cedit
provisionalment (per 2/3 anys) La Marfà. Aquest
indret és millor que Can Batlle car tenim les
carrosses a la planta baixa en un espai
considerable on es pot treballar i moure les
carrosses sense problemes.

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 del 2006.

Es va rebre un especial agraïment de
l'Ajuntament per la bona tasca realitzada en
l'organització i desenvolupament de la
Cavalcada de Reis d'enguany. 

- Loteria de Nadal. El número escollit fou el
59.657 del que se'n gestionaren un total de dos-
cents vint-i-dos (222) talonaris. 

- Festivitat de Sant Pau. El passat 11 de febrer
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 llavor 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.

- Església de Sant Lluc. El Sr. Francesc
MASDEVALL i PI ha realitzat un Pla Director de
les actuacions a realitzar a la nostra seu social,
que s'ha projectat en tres fases. Fins la data s'ha
executat la primera fase, que eren actuacions
d'importància i d'un cost moderat. 

- Butlletí. La direcció del butlletí es realitzada pel
Sr. Jordi TOMÀS i BARTRA.

- El cartell de Setmana Santa, que també
il·lustrarà la portada del butlletí, es realitzat pel
reconegut artista Bonaventura ANSÓN.

- Pendonista. 
Agraeix públicament l'actuació del Pendonista
de l'any passat, el Sr. Joan FERRER i TORRES.
La Junta Directiva ha estimat convenient que el
pendonista d'enguany sigui el Sr. Joan TOMÀS
i FELIU.

Seguidament, el Sr. Carles MASCORT,
procedeix a explicar les propostes que
quedarien pendents a realitzar:

- Obres a Sant Lluc. Seguint el Pla Director que
ha elaborat el Sr. Francesc MASDEVALL i PI,
ara s'haurien d'afrontar les dues darreres fases,
de més envergadura i alt  cost, però amb el
pressupost i recursos actuals no ens seria
possible portar-les a terme; pel que s'han de
cercar noves fonts de finançament.

- Cara a poder incrementar els recursos, s'està
treballant per a obtenir ajudes i subvencions,
però es necessari que ens puguem dotar
nosaltres mateixos de recursos.

- Hi ha unes reflexions a fer cara el proper any:

Incrementar les quotes dels socis numeraris,
atès que actualment són testimonials, i com
exemple, el ressopó del Divendres Sant ja costa
el mateix que la quota anual. S'han d'adequar
les quotes a la realitat actual i una quantitat
raonable seria passar de 12 € a 20 € / any.
Es posa a reflexió de l'Assemblea i de la
Confraria, per a veure si el proper any es creu
convenient augmentar les quotes.

No obstant això, hem de ser conscients que
aquest punt no ens solucionarà la manca de
recursos per a poder executar les obres de Sant
Lluc.

A fi de poder fer un salt qualitatiu, es presenta la
creació d'una Fundació  vinculada a la nostra
confraria. Les fundacions compten amb
avantatges fiscals molt interessants per a les
empreses que vulguin col·laborar-hi; i ja es
disposa d'empreses interessades en col·laborar
amb nosaltres.

Mitjançant aquesta eina, es vol aconseguir
recursos per a la rehabilitació de Sant Lluc i per
a poder dur a terme activitats diverses.
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El patronat seria format voluntàriament pels
diferents presidents que hi ha hagut a la
Confraria, així com per persones rellevants de
la mateixa.

Segons s'ha exposat anteriorment, a mig
termini tindrem un problema amb l'ubicació de
les carrosses i amb tot el material de la
cavalcada de reis i això ens porta a la necessitat
de cercar un lloc definitiu on establir-nos. 

S'han mantingut contactes amb l'Ajuntament de
Girona, i es fa constar que  gràcies a l'excel·lent
disposició de l'Alcadessa, Sra. Anna PAGANS i
del Regidor Sr. Joan PLUMA, s'ha arribat a un
principi d'acord a fi de tenir un local propi on
poder tenir tots els elements de la cavalcada. 

Sant Lluc seguirà essent la seu social de la
nostra confraria i serà on hi haurà el maniple de
manaies i la secció de vestes.

El President vol remarcar que es tenen molt
bones relacions amb totes les institucions de
Girona, i per mantenir-les és necessari tenir una
bona cohesió interna. Junts, amb força i unitat
aconseguirem el millor per la Confraria.

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. Joan TOMÀS i
FELIU, Lluís JEREZ i FONTAO, Carles
BOADAS i VAELLO, Esteve FERNÁNDEZ i
TURA, Marc SUREDA i JUBANY i Jordi
BATALLÉ i TREMOLEDA.

Queden nomenats interventors els Srs. Esteve
FERNÁNDEZ i TURA i Xavier CASAN i LUÍS.

Xavier Ribera i Pi
Secretari

Carles Mascort i Yglesias
President

Esteve Fenández i Tura
Interventor

Xavier Casan i Luís
Interventor
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om un dard enverinat ens colpeix la trista
nova de la mort d'en Joaquim Pla i
Dalmau. Ens costarà molt admetre la

seva definitiva absència en l'àmbit ciutadà de
Girona, en el que havia estat activament present
durant moltes dècades.

Nét de Josep Dalmau i Carles, l'il·lustre pedagog,
i fill del cronista de Girona Joaquim Pla i Cargol,
havia après en l'àmbit familiar la gran lliçó de
ciutadania i l'esperit comunicatiu del seu cabal
intel·lectual. La llicenciatura en Dret, que mai va
exercir, i els estudis de Magisteri, li donaven un to
universitari que ornava i enriquia la seva
personalitat.

Tant professionalment com socialment
desenvolupà la seva activitat a Girona i per a
Girona. Durant una pila d'anys ve ser un element
extraordinàriament actiu amb el que se sabia que
la Ciutat podia comptar, per qualsevol noble
empresa. I realment s'hi comptava. En aquesta
activitat ciutadana hi voldríem destacar tres
facetes: la creació dels Manaies i la promoció de
les celebracions externes de la Setmana Santa;
la commemoració del CL aniversari dels setges
de 1808-1809; i el seu pas per la Corporació
municipal.
L'any 1939 es tractava de recuperar les tradicions
que havien quedat interrompudes en aquells
passats anys de guerra. Una d'elles era les
celebracions externes de la Setmana Santa.
Especialment les processons, i dintre de la
processó un element molt vistós era el maniple
de manaies. Però també podia ser el més
conflictiu, ja que no gaudia de molt bona fama.
Joaquim Pla, amb un grup d'amics, varen
aconseguir el que hauria semblat impossible:
reestablir la presència dels manaies, amb una
gran dignitat i com un element imprescindible en
les pietoses desfilades processionals dels dies
sants. Però els manaies de Girona no han estat
només una peça important en la processó del
Divendres Sant, sinó que, i molt principalment,
han constituït una escola de germanor i de
companyonia. En aquell difícil ambient de la
postguerra, l'organització manaia agrupà joves
que havien lluitat en un i altre dels bàndols que

semblaven irreconciliables. En aquella entitat
convisqueren fraternalment, amb uns lligams no
només d'indubtable convivència, sinó encara
més, d'una gran cordialitat.

Durant els anys 1958 i 1959 es va celebrar el
cent-cinquantenari dels setges que va patir la
Ciutat durant la Guerra del Francès. Joaquim Pla
va ser secretari de la Junta organitzadora dels
actes commemoratius. Va ser el principal
organitzador de l'exposició que es va instal·lar en
una casa del carrer de la Força que era propietat
del seu pare, el qual la va cedir graciosament. Allí
es pogueren contemplar interessants objectes,
llibres i documents. I una maqueta de la ciutat tal
com era en els inicis del segle XIX. Maqueta que
amb el seu art i la seva habilitat confeccionà el
mateix Joaquim. L'exposició va ser molt visitada
pels gironins i constituí el nucli inicial del futur
Museu d'Història de la Ciutat.

Aquelles celebracions no van ser només
faramalla i foc d'encenalls, sinó que mogueren
l'atenció a Girona del Govern central, amb la
conseqüent obtenció de substancioses
subvencions per importants realitzacions a la
Ciutat.

De l'any 1961 al 1967, Joaquim Pla va ocupar la
primera tinència d'alcaldia en la Corporació
municipal i durant una llarga temporada s'hagué
de fer càrrec accidentalment de l'alcaldia. Durant
aquell sexenni s'aplicà en treballs de planificació
i urbanisme, actuant sempre amb una gran
eficàcia i dedicació.

Amb la mort d'en Joaquim Pla, Girona acaba de
perdre un il·lustre ciutadà i molts gironins hem
perdut un fidel amic.

Enric Mirambell i Belloc
Cronista oficial de Girona

Extracte de l'article publicat al Diari de Girona en data 10 de
Desembre de 2005.

JOAQUIM PLA I DALMAU, 
BENEMÈRIT CIUTADÀ I BON AMIC
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SETMANA SANTA 2005

un any més la nostra Confraria va
participar el passat 2005 en els actes
tradicionals de la Setmana Santa

gironina, amb tota normalitat, i de nou en el
marc de la Junta de Confraries.

Vàrem tenir un record sentit, com sempre, pels
companys confrares que ja no són entre
nosaltres a l'habitual missa pels confrares
difunts.

Després del Diumenge de Rams, els
tradicionals assaigs de dilluns i dimarts, de nou
varen escampar el ressò del picar de les llances
i la melodia dels Manaies per la nit de Girona
des de la Plaça dels Apòstols, anunciant les
imminents sortides del maniple.

Dimecres, vestes i Manaies vàrem encaminar
les nostres passes cap a casa del pendonista
per fer el tradicional i emotiu lliurament del Penó
al senyor Joan Ferrer i Torras, il·lustre manaia i
confrare estimat, que amb gran il·lusió i
visiblement emocionat, va rebre l'arribada del
maniple i les vestes després del corresponent
recorregut pels carrers de Girona.

I com cada Divendres Sant va arribar La
Processó del Sant Enterrament, esdeveniment
central per a totes les Confraries de la ciutat,
amb gran presència ciutadana als carrers i
impregnant la nit d'un sentiment de respecte i
recolliment.

Com a novetat, cal destacar el fet que, per
primera vegada en la història de la nostra
Confraria, el pas de la Caiguda va ser portat per
un grup de confrares integrat exclusivament per
dones, que varen dur a terme aquesta tasca
amb destresa i sense dificultat. Esperem que
aquest fet es vagi repetint any rere any fins que
es converteixi  en tradició. 

La Processó va acabar amb l'esperat acte a la
catedral, recordant la mort de Crist i entonant el
Credo, tot i esperant el dia de la Pasqua de
Resurrecció.

U
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VIVÈNCIES, IMPRESSIONS I RECORDS
PENDONISTA 2005

ull començar agraint.

- A la Junta, per haver pensat en mi.

- A tothom, pel seu recolzament, evidentment
inclou la família.

- A la 1ª Optiada, per l'homenatge.

- A tots els "Manaies i Vestes" per les atencions
rebudes.

-A Deu per haver-me permès assistir, també de
Pendonista, a la Processó en condicions.

Els fets comencen al mes de desembre amb la
trucada del President Carles Mascort,  en
conèixer la noticia, passen per la meva ment
infinitat d'anècdotes i t'adones que vius un
moment important en la vida d' un "manaia" que
no oblidaràs mai i revius tota la teva història dins
els manaies,  la il·lusió de petit per sortir, ja de
més gran a picar amb la llança, desprès anar
passant per altres llocs fins al final d'Optio
Abanderat, tot seguit veus els anys a les Juntes,
l'assistència i muntatge de cavalcades, Reis,

il·lusions, penúries, inquietuds, etc. i quan ja
creus que la teva activitat a la confraria s'ha
acabat i ja "jubilat" t'arriba l'agradable noticia ,
de que tu seràs el seu Pendonista.

El dimecres tens tot el dia un neguit molt gran,
sobretot fins que sens la banda que anuncia la
vostra proximitat i se us veu arribar i us atureu
ben formats, manaies i vestes per retre
homenatge al vostre Pendonista. Encara no
acabes de creure't que siguis tu el protagonista,
la realitat es que és així i a més et trobes
recolzat i rodejat de tota la família, consiliari,
alcaldessa i regidors, companys i amics,
m'emociono i semblo novell en el moment de
rebre el Penó de mans del company Narcís
Pérez Moratones Pendonista de l'any anterior,
acompanyat del President i seguici.

La marxa d'infants, el moment de penjar el
Penó, les salutacions, abraçades, el petit
parlament de benvinguda,  son moments que
mai oblidaré, cal dir-vos també que la passejada
de salutació als companys formats, fou la meva
abraçada a tots per donar-vos les gràcies,
impossible un per un, la amistat corresposta
quedava palesa amb el repicar de les llances al

terra, no puc  descriure
aquests moments, la meva
lletra no dona per a tant.

Fa estona que vull  explicar
en paraules, que no em
surten, l'acta que dins el
nostre claustre em vàreu fer
els companys de tants anys
de la 1ª optiada. A la placa
que em vàreu lliurar us
expressàveu així " A Joan
Ferrer Torres Pendonista
2005" "Dels Manaies de la 1ª
Optiada al seu Opti Vitalici",
que puc dir jo per agrair-vos-
ho, no comento el detall de
la placa petita del dors, que
veritablement us fa
enginyosos i a mi em permet
explicar verbalment

V
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l'anècdota. La foto vostre al meu voltant es molt
volguda per a mi  i els meus. Gràcies.

El divendres és un altre cosa, l'inici son actes
nostres molt volguts  i desprès l'assistència a la
Processó i tot el que això representa, vaig
desitjar saber ser i estar, per ser digne de la
vostra confiança.

He de dir que vestit de vesta i representant a la
nostra Confraria va ser una sensació mai
viscuda, vaig poder viure la Processó en una
altra vessant i adonar-me que afortunadament
segueix viva i amb molta participació. El silenci
la devoció, i fins i tot el respecte  encara es fan
palesos i com sempre el final a la Catedral,
impressionant, això no es pot explicar, s'ha de
viure i veure.

Al  final de la processo, vaig poder acompanyar-
vos, una vegada més a la desfilada, això em va
permetre ser un home encara més feliç, em va
ajudar  l'esperit "Manaia" i el fre del vostre seny.
Molts i jo podem dir que una cosa es anar "de
manaia" i l'altre en la que m'incloc es "sentir-se
manaia tota la vida", no sabrem explicar-ho però
sabem que es així. Va valer la pena.

El nostre President, amb fa saber que el proper
Pendonista per el 2.006, ha estat escollit un vell

manaia en Joan Tomàs Feliu, quan arribi el
moment tindré per a ell una forta abraçada, i el
desig de que sigui tant feliç com ho he estat jo.
Enhorabona i si Deu vol fins aviat.
Permeteu que acabi amb un record per els
manaies, vestes, Pendonistes i tots els absent, i
en particular els de la Confraria.
Recordar especialment a un manaia i ex
pendonista molt al·legat ,el,  meu cosí  Antoni
Oliver Diví  (e.p.r) , qui ens va deixar el
proppassat setembre. Fou  un dels fundadors
dels "manaies" l'any 1940 i és a qui sempre
agrairé que m'introduís, al seu costat,  en el mon
dels manaies.

Quan  havia tancat aquestes vivències, aquest
més de desembre, es produeix un altre pèrdua
molt sentida la mort del nostre President
Honorífic, el Sr. Joaquim Pla Dalmau fundador i
quelcom més dels manaies, en pau descansi.

Una petició personal per  a tothom i
especialment per  a la Gent de Girona,
conservem entre tots  les tradicions, tinguin el
caire que tinguin, i especialment en les que hi
participem els Manaies;  que l'entrega als actes,
el respecte, l'amistat i les bones maneres siguin
sempre el nostre horitzó i un exemple a seguir. 

Gràcies a tots.

Joan Ferrer i Torres 
Pendonista 2005
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quest any 2005 ha estat ple
d'importants esdeveniments dins la
nostra Associació, en primer lloc la

celebració del XXV Aniversari de les
Exposicions 'Soldat de Plom' a Girona, la
presentació i posterior nominació de Girona com
a seu de l'Exposició Mundial de Miniatures
Històriques l'any 2008 i haver arribat al tercer
lloc dins el 'ranking' de la
Federació Mundial. El 'Soldat de
Plom', darrera Boston i Vall
d'Aosta, està considerat el tercer
millor Concurs del mon. Totes
aquestes celebracions i fites han
quedat de segon lloc,
malauradament el dia 9 de
desembre d'aquest 2005 es
produí la mort del nostre
Fundador i President d'Honor, el
senyor Joaquim Pla Dalmau.

Molt podria explicar-vos del
entusiasme amb que vivia la
presentació de la candidatura de
Girona per ser la seu de
l'Exposició Mundial. La
candidatura gironina va competir primer a
Espanya amb València i Madrid, i mes tard a
nivell internacional amb Atenes, Munic i
Brussel·les. El senyor Pla, m'explicava com es
va organitzar el 150 aniversari dels setges de
Girona, ell en va ser Secretari General, i li feia
extraordinària il·lusió que durant la celebració
del 200 Aniversari de les Guerres contra el
francès, Girona fos la seu de l'Exposició Mundial
de Miniatures Històriques. Vam tenir la sort de

poder-li donar la gran noticia abans de la seva
mort. Es de justícia que durant la celebració de
l'Exposició Mundial de Miniatures Històriques
del 2008 'el Baluard', en especial, i els gironins
en general tinguem un record per el 'gran
mestre' dels col·leccionistes que fou el nostre
President.
Parlem del 'Soldat de Plom' del 2005, en el cor

de la Girona vella, en l'Església de Sant Lluc,
Castrum dels Manaies de Girona, durant les
Fires d'enguany van tenir lloc les nostres
activitats: Concurs de Formacions, sota el
patrocini del nostre President d'honor, senyor
Joaquim Pla i Dalmau, es convoca el V Concurs
de Formacions, hi participen diferents
col·leccionistes, el guanyador va ser el senyor
Josep Mediñà Dotres. XXV Exposició de
Miniatures Històriques, varen participar-hi 38
col·leccionistes, 'el Baluard' va concedir un
premi a l'aportació mes ben documentada i
presentada, el guardó va recaure al Senyor
Jacint Vera Vera. Menció especial es mereix
l'Exposició per primera vegada a Girona de la
sèrie d'Isabel II passant revista a les tropes,
propietat del malauradament desaparegut
Joaquim Pla Dalmau. Sèrie excel·lent, va ser
muntada sota la supervisió del soci Narcís
Arbossé Puig, això va representar moltes hores
de treball en solitari, però va valer la pena, feia
una gran patxoca i va ser visitada per centenars

A

SOLDAT DE PLOM, 25 ANYS
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de gironins. XX Concurs Internacional 'Soldat de
Plom': es difícil parlar del Concurs, cada any la
participació va en augment, enguany a mes dels
participants Espanyols, Francesos, Italians i
Americans, han participat en el Concurs gironí,
col·leccionistes de Grècia, Suècia, Anglaterra i
Rússia. El bo i millor del 'hobby' era a Girona,
quantitat i qualitat es el resum del Soldat de
Plom. Les demostracions es portaren a terme
en les Sales d'actes del Col·legi d'Arquitectes,
van ser molt seguides per els col·leccionistes,
els professors van ser: Christian Petit de
França, Gianfranco Speranza d'Itàlia, Raul
García Latorre d'Espanya, Mike Blank de
Suècia i Kostas Kariotelis de Grècia. Durant
l'acte de cloenda, es va presentar un DVD sobre
la candidatura de la Exposició Mundial de
Girona, va ser l'aperitiu dels molts actes que
durant aquest propers tres anys te previst
realitzar 'el Baluard' a diferents ciutats del mon.
El guanyador del Concurs 'Soldat de Plom 2005'
va ser per segon any consecutiu, el modelista
americà senyor Bill Horan, enhorabona.
El primer diumenge de novembre vàrem fer
l'acte de celebració del XXV Aniversari de les
Exposicions a Girona, i un homenatge de
reconeixement al fundador i President d'Honor,

Senyor Joaquim Pla Dalmau. Es varen reunir la
resta de Socis Fundadors de l'Associació,
col·leccionistes i amics. Es lliurà una placa de
record al Gran Mestre; mai ens podíem imaginar
que seria una de les últimes vegades que el
veuríem. 

Vull donar les gràcies a la Junta de la Confraria
de Jesús Crucificat, Manaies de Girona, per la
col·laboració inestimable, que  any rera any, ens
permet portar les nostres activitats dins
l'Església de Sant Lluc. Moltes gràcies.

Pere Masferrer
El Baluard
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a participació de la nostra confraria en
la Setmana Santa gironina és un pilar
de la mateixa. 

Les sortides dels Manaies s'han convertit, amb
el pas del temps, en una estampa tradicional de
Girona. 

La història de la confraria s'ha anat tramant amb
la de la ciutat d'una manera tan estreta que, del
teixit de la vida ciutadana més recent de la
ciutat, nosaltres en som part significativa. 

Conscients de tot això, però també de quina és
la realitat actual de les confraries, pensem que
tenim una tasca de divulgació a fer entre la
ciutadania de Girona, sobre tot entre els més
joves, perquè la distància entre els seus
referents culturals i els que donen sentit a la
nostra confraria, cada vegada és més gran; la
història, els símbols, les icones... tots aquests
elements perden el significat als ulls de molta
gent, i per tant, el sentit. 

Pensem que hauríem de poder de facilitar la
lectura d'aquest món d'imatges, tan carregades
de significat, al públic de qualsevol edat. Mentre
tot el que conforma l'estètica que ens identifica
tingui un significat per al públic que la

comtempla, les sortides dels Manaies i de la
pròpia Processó seguiran tenint un sentit per a
qualsevol ciutadà, al marge de que aquest sentit
sigui creença o no. 

És amb aquest esperit que, el passat 2005,
entre els mesos de febrer i abril, vàrem obrir les
portes del Castrum a uns 340 nens i nenes que
cursaven cicle superior d'Educació Primària. Hi
varen estar convidades totes les escoles de
Primària de la ciutat, i aquestes són les que
varen acceptar l'oferiment: CEIP Taialà, CEIP
Joan Bruguera, CEIP Pla de Girona, Escola
Sagrada Família i Escola Germans Maristes. 

A tall d'anècdota, podríem
remarcar que, sens dubte, el
moment que va agradar més
durant les visites va ser quan
alguns afortunats i afortunades
van tenir l'oportunitat
d'emprovar-se diferents
elements de la indumentària de
Manaies i Vestes. Cal remarcar
que a les nenes els va fer molta
il·lusió posar-se un casc, una
cuirassa, o qualsevol altra peça
de l'equipament del manaia. I el
que els arrencava més rialles a
tots era veure un company o
companya amb el cucurutxo de
vesta, que, inevitablement, els
esqueia massa gran. 

L

LES ESCOLES AL CASTRUM
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Estem contents de l'acollida que ha tingut
aquesta iniciativa entre les escoles i de la
resposta dels alumnes i els mestres. Especial
il·lusió ens va fer reconèixer entre la mainada
que venia a buscar vestes per sortir amb
nosaltres Dimecres i Divendres Sant, alguns
nens i nenes que havien vingut amb la seva
escola a visitar el Castrum i s'havien animat a
participar a les sortides. Pensem que és
important difondre la nostra tradició de Setmana
Santa entre els petits de la ciutat per fer cultura
i perquè són ells els qui el dia de demà ens
agafaran el relleu i són els futurs Manaies i
Vestes de la ciutat de Girona. 

Hem palpat l'interès i la satisfacció de molts de
nens en saber que qualsevol noi pot fer de
Manaia i que l'únic requisit que han de complir
és tenir catorze anys, al marge de que tinguin o
no algun familiar que sigui Manaia i que els
pugui introduir a la Confraria. És feina nostra
obrir la Confraria a qualsevol persona que hi
mostri interès i respecte, començant pels més
petits, trencant amb la idea, encara força
estesa, de que els Manaies són un grup tancat,
format per unes quantes famílies de Girona, fet
que respon a una realitat de dècades passades,

quan uns quants gironins van aconseguir, amb
gran esforç i dedicació, reinstaurar les sortides
dels Manaies després de la Guerra Civil. Així,
gràcies a l'empenta d'una colla de famílies de
Girona, el maniple va tornar a ser una realitat
que va anar creixent fins a convertir-se en
l'actual, molt més gran, i per tant, divers.

Pensem que l'experiència va ser molt positiva i
és per això que ens hem animat a repetir-la
aquest any amb l'afany de donar continuïtat a
aquesta tasca de divulgació, que per altra
banda, no es va encetar l'any 2005, donat que
en anys anteriors ja s'havien portat a terme

iniciatives similars, mogudes per la mateixa
estimació a la confraria i amb la mateixa
voluntat de construir futur.

Núria Franquet i Font
Vocalia de vestes
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TEMPS DE FLORS AL CASTRUM 
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CATIFA DE FLORS PER CORPUS

CATIFA DE FLORS PER CORPUS. 
US HI ESPEREM AQUEST ANY!

om sabeu, el juny de l'any passat, la nostra
confraria va participar en la realització d'una
catifa de flors per Corpus, acompanyant les

dues catifes d'altres confraries que formaven part del
recorregut de la Processó de Corpus, entre la
Catedral i Sant Feliu. Concretament, la nostra catifa
estava ubicada en el tram de baixada que queda
entre Sant Lluc i Sant Feliu. 

Varen participar en la seva elaboració una quarantena
de confrares de totes les edats que s'hi anaren
atansant durant tot el matí.

El resultat va ser una vistosa catifa de deu metres de
llargada, amb una sanefa geomètrica com a motiu,
que va portar la seva feina però que va acabar lluint
gràcies a la col·laboració de grans i petits. De feines
n'hi havia per a tot els gustos: dibuixar sobre les
llambordes, treure els pètals a les flors, traginar flors i
galledes de sorra, col·locar els motlles de fusta,
regar... i per descomptat, posar pètals i flors. Els qui
es varen quedar fins al final van poder gaudir d'un
petit aperitiu, i per la tarda, la catifa va ser convenient
trepitjada per la Processó.

Aquest mes de juny esperem tornar a repetir la diada
de la catifa floral per Corpus. Potser ens atrevirem
amb una catifa més gran, i des d'aquí us convidem a
participar-hi. Recordeu que és una activitat en la qual
pot participar tota la família. Quantes més mans
siguem millor. Quan s'acosti el mes de juny trobareu
informació concreta sobre la convocatòria  per a
aquesta activitat a la nostra pàgina web: 

http:// manaies.girona.com

Us hi esperem!

C
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l passat mes d'Octubre es va
desenvolupar, a la nostra Ciutat, el
segon Congrés de Confraries de

Setmana Santa de Catalunya. La participació de
confrares de tot Catalunya va ser molt notable i,
en general, l'esmentat Congrés va resultar ser
un èxit. Molts dels nostres confrares van
participar-hi, incorporant-se a comissions i a
ponències diverses. Cal doncs, des d'aquestes
ratlles, felicitar a la Junta de Confraries de
Girona per haver reeixit en aquest difícil repte.

A fi de donar una més gran rellevància a
l'esmentat Congrés, es va decidir, prèvia petició
de la Junta de Confraries, fer una sortida extra
del Maniple de Manaies. Sabem que sempre és
complicat portar-les a terme, doncs no hi ha la
participació natural que s'aconsegueix per
Setmana Santa. Tanmateix, s'ha de dir que la
sortida en qüestió va ser ben lluïda, la qual cosa
va quedar palesa amb el gran seguiment
ciutadà que va tenir. En concret, els
congressistes de fora de Girona, que
normalment no tenen la possibilitat de veure la

nostra desfilada per raó de les seves pròpies
sortides, van quedar impressionats pel nostre
rigor i per l'excel·lent execució dels moviments i
figures que caracteritzen al nostre Maniple.

Especialment significatiu va ser el fet
d'incorporar a la sortida a més de vint manaies
suplents, la qual cosa va permetre constatar que
estan a punt i preparats i que, per tant, tenim el
futur assegurat en aquest camp.

SORTIDA EXTRA OCTUBRE 2005

E
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CONCURS DE FANALETS

maginat 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 és el dotzè any
que es du a terme el concurs FEM EL FANALET
PER ANAR A ESPERAR ELS REIS, amb els
objectius de:

- 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 determiats
materials.
- Apreciar els treballs propis i els dels
companys.

FESTA D'ENTREGA DE PREMIS:

El dimarts 20 de desembre de 2005 al Pavelló
de Palau es van aplegar tots els nens i nenes
que havien participat en el concurs.  Primer es
van lliurar els premis per part del jurat i tot seguit
es va fer una festa a càrrec de Jordi Tonietti.

PREMIS:

CATEGORIA A (P3 i P4 d'Educació Infantil)

PREMI ESCOLA
1r CEIP Verd (P3)

2n CEIP Domeny (P3-P4)
2n CEE Palau

3r Escola Les Alzines (P4)
3r CEIP Mas Quintana (P3)
3r CEIP Vila Roja (P3-P4)

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

PREMI ESCOLA
1r CEE Font de l'Abella

2n CEIP Eiximenis (P5)
2n CEIP Dalmau Carles (P5)

3r Escola Bell-lloc del Pla (P5)
3r Escola Sagrada Família (1r)
3r CEIP Bruguera (P5)

MENCIONS ESPECIALS PER A LES ESCOLES

PREMI ESCOLA
1r CEIP Dalmau Carles
2n CEIP Vila Roja

2n Escola Maristes-Girona

I
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bro els ulls, quina il·lusió, és el dia de la
cavalcada, l'esperava des del dia que
amb la senyoreta vàrem començar a

preparar el fanalet que avui portaré. Quan teníem
el treball acabat va venir un patge, un senyor
seriós però simpàtic, amb la seva barba blanca i
que ens va explicar que ses majestats ja estaven
molt a prop de Girona.

També ens va donar un conte amb dibuixos i
lletres. A mi encara em costa de llegir però amb
l'ajuda dels pares ho vaig entendre tot, com arriben
els reis, qui els acompanya, com ho fan i tot
explicat pel tarlà, els campanars, amb els gats i els
rius de Girona. Em va agradar molt la història i ja
tinc ganes de veure-ho tot.

Miro per la finestra, sembla que plovineja, fins i tot
cauen alguns flocs de neu. La mare diu que
esmorzi, que el dia serà llarg i jo penso que per a
mi encara ho serà mes.

Ja som a la tarda, amb els meus cosins ens
passegem per Santa Clara, per la Rambla i de cop,
allà al Pont de Pedra ens trobem amb els Heralds,
el Tarlà, l'Àliga, el Porrer de la catedral, quina
il·lusió, els meus amics del conte ja han rebut els
missatgers dels reis, acròbates, abanderats,
músics, tots volen que els acompanyem al

campament que el Rei Ros ha muntat als jardins
de la muralla. Anem-hi!!

Anem-hi pares, anem-hi!, sembla que cauen
quatre gotes, però tant se val, no he esperat un
any per quedar-me sense res.

A la pujada de les Pedreres hi trobem de tot,
carters, patges, gent amb foc, i uns senyors que
estaven sota una  tenda, que en diuen els
magistrats, m´han recollit la carta i han apuntat en
un llibre el que jo volia. La meva cosina els hi ha dit
que la donaria a un patge del rei negre, que és el
seu estimat.

Hem trobat músics, senyors amb banderes, uns
altres amb bastons i, que bo, uns cuiners que
donaven xocolata calenta i melindros. Esclaten
coets, s'encenen llums, bengales, els patges
criden contents, encara que comença a ploure,
tant se val!! i arriba el Rei Ros, el Blanc, el Negre.

Hi ha molta gent, el pare diu, !!anem a veure'ls al
carrer a dalt de les carrosses, i així ens
palplantarem a la Rutlla!!. De cop la policia, els
llums, les bengales, uns patges que porten foc i li
han donat una espelma a la mare perquè cal fer
llum al camí de ses Majestats. Jo ja ho faig, porto
el fanalet del col·legi i ben aviat me l'han omplert
de caramels. Ara vénen cavalls, carrosses, mags,
abanderats, senyors molt alts, uns patges que
m´han posat una estrella al front, els Reis!, quina
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joia. Sembla que tarden uns amb els altres, els
voldria veure junts, però té gràcia esperar. S'està
acabant i uns músics a cavall em diuen adéu.

Adéu?, No!, els meus cosins no són aquí, han anat
a veure´ls més endavant i ens truquen per dir-nos
que comença a ploure i que un cavall no volia anar
endavant i ho feia enrera, serà que també és mag.

Es veritat, comença  a ploure però volem veure
arribar els Reis a l'Ajuntament i cap allà anem. Plou,
i plou molt però els nens i els pares hi som, són els
nostres reis i és el nostre dia.

De mica en mica van arribant, els rep l'alcaldessa,
jo voldria estar amb ella per fer-los un petó a
cadascú, em saluden, les bandes toquen. Que n'és
de maco tot, el Blanc, el Ros, el Negre, l'Àliga, la
coca, el colom, els músics a cavall, tot sota una
pluja que vol netejar les coses lletges del món i
deixar-nos les bones, tot lo bo que ells representen
en la nostra innocència.

Després que el Rei Negre ens digués que ens
portem bé i parli d'un senyor que els va ajudar molt
per arribar cada any a Girona, se´n van, !!no es
poden mullar més, que tenen molta feina aquesta
nit, em diu la mare, i tu has d'anar a dormir aviat!! I
tots plegats enfilem cap a casa, però quan passo
pel Pont de Pedra em giro i li pico l'ullet al campanar
de la Catedral i al de Sant Feliu, perquè des d'allà a
dalt vigilin bé el repartiment d'aquesta nit i n'hi hagi
per a tots.

Joan Petit
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endemà de la cavalcada, els reis
varen visitar l'Hospital Dr. Josep
Trueta de Girona per portar regals
als infants que hi estan ingressats i

que no varen poder assistir a la cavalcada.

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

Ses Majestats  varen allargar la seva visita fins
el migdia, on després d'acomiadar-se de tots els
presents van emprendre el seu llarg viatge de
retorn cap a orient i s’acomiadaren de la nostra
ciutat amb un punt de recança per part de tots
però amb la il·lusiò que dóna la seguretat del
seu retorn l’any vinent.

L’
VISITA DE A L’HOSPITAL Dr. JOSEP TRUETA

n any més, la tant esperada visita a
l'escola del barri de Font de la Pólvora
de la comitiva encarregada de preparar
la desfilada de reial es va fer realitat. 

La mainada de l'escola va tenir l'oportunitat de
saludar i conversar amb els patges reials els
quals, amb gran eficiència, varen recollir totes
els cartes dels nens i nenes adreçades a Ses
Majestats.

No cal dir que la rutina diària de l'escola es va
veure alterada per la visita de tant il·lustres
personatges.

Els nens i nenes de l’escola ja esperen amb
il·lusió la  visita de Ses Majestats  de l’any que
ve.

U
ELS REIS VISITEN L’ESCOLA
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l passat 11 de febrer de 2006 vàrem
celebrar la festivitat de  St. Pau. 

Els actes començaren amb la
celebració d'una missa en honor del nostre
patró, oficiada pel nostre consiliari Mn. Gabriel
Roure a la Catedral de Girona.

Tot seguit, ens vàrem traslladar a una sala de
l'Hotel Fornells Park on es va celebrar el sopar
de germanor. Després d'unes paraules del

nostre president Sr. Carles Mascort, es procedí
a efectuar el tradicional sorteig de regals. 

El sorteig fou conduït pels nostres confrares
Jaume Fonalleras i Xavier Ribera que ens
delectaren un cop més les seves qualitats com
a presentadors d'esdeveniments d'aquesta
índole. El sorteig també comptà amb la
col·laboració dels nens i nenes allí presents a
l'hora d'extreure els números premiats.

Val a dir, que molts dels allí presents es varen
poder endur un bon grapat d'obsequis donada la
gran quantitat de regals sortejats.
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a nostra voluntat en aquest capítol del
Butlletí és fer un repàs breu però
complet de les intervencions dutes a

terme a la seu social de la nostra Confraria, les
quals s'han efectuat amb el doble objectiu de
millorar-ne l'estètica i l'aspecte, i, especialment,
la funcionalitat. Hem cregut oportú incloure,
doncs, una descripció  més o menys detallada
d'aquestes actuacions, perquè entenem que
aquest Butlletí anual és l'eina més adient per fer-
ho.

Cal dir, alhora, que en el moment d'establir un
ordre de prioritats d'actuació, com és lògic, hem
hagut de tenir molt en compte els recursos
econòmics de què disposàvem o que podíem
aconseguir en cada cas. Aquest fet ha anat
condicionant, en major o menor mesura, la
realització de les diverses intervencions. Avui,
mentre escrivim aquest recull informatiu, des de
Junta volem també transmetre-us la nostra
sensació, i no és altra que la creença que hem
avançat en passos petits, però sòlids; des d'aquí
volem manifestar-vos que la nostra intenció és
que aquest continuï sent el nostre objectiu.

Dit això, passarem a descriure breument i en tres
apartats les actuacions que s'han portat a terme
fins al moment:

Manteniment i millores generals

En aquest primer apartat trobareu recollides les
intervencions realitzades amb la finalitat de
mantenir l'edifici i de millorar-ne la funcionalitat:

-La col·locació de mallat a les obertures per on
entraven ocells, com ara a les golfes i al
campanar. 
-La col·locació d'una tapa de fusta practicable al
terra del campanar. Amb aquesta operació s'ha
pogut, d'una banda, evitar que els ocells entrin i
niïn a l'escala que condueix al campanar, i de
l'altra, habilitar una petita sala que hi ha ubicada
a mig camí.

-La instal·lació de llum a la sala situada a mig

camí del campanar, així com a l'escala que hi
condueix. 

-L'acondicionament del petit recinte de sota
l'escala que porta al cor com a magatzem de
diferents productes de manteniment del local. 

-El muntatge d'una grua manual a la terrassa per
poder pujar material del carrer a la sala de la
planta pis amb més facilitat. 

-La confecció de quatre pals nous, revestits de
vellut, per portar el Misteri de la Caiguda de
Jesús, ja que els que hi havia fins ara estaven
molt malmesos. 

Organització de les sales

Les sales en què hi ha hagut una major
intervenció han estat les dues de vestes i la sala
magatzem, ja que són els espais on s'hi han
introduït nous elements i on s'ha procurat retirar
el material obsolet que hi estava desat. Els
canvis més significatius realitzats en aquestes
sales són els següents:

-La construcció de dos armaris, iguals als que ja
hi havia fins ara, per guardar els cinquanta
vestits de vesta nous confeccionats per la
Confraria l'any passat.

-La construcció d'un altre armari destinat a reunir
tot el material de petit format de les vestes.
Aquest armari ha estat dissenyat de manera que
forma un conjunt amb els altres armaris.

-La construcció d'un nou posaatxes, ja que el
que hi havia fins ara estava molt deteriorat, era
insuficient i estava ubicat al lloc on hi ha situats
els nous armaris de vestes. En aquests
moments, aquest nou posaatxes està en procés
de realització, gràcies a la gentilesa de
Caldereria Rovira.

-L'emmarcat dels cartells editats per la Confraria,
que mancaven per completar la col·lecció que
està exposada a la sala de vestes.

ACTUACIONS DE MILLORA AL LOCAL
SOCIAL DE SANT LLUC 

L
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Exposició permanent

El darrer vessant de les actuacions dutes a
terme s'ha encaminat a poder millorar
l'exposició de l'equipament que es mostra
permanentment al nostre castrum. En aquest
sentit s'han portat a terme diferents millores,
que llistem tot seguit:

-La construcció d'unes vitrines per poder
exposar l'equipament antic dels Manaies.
Aquestes vitrines són gentilesa de l'Associació
el Baluard, entitat que porta a terme la Mostra
de miniatures històriques a Sant Lluc durant les
Fires de Girona.

-La construcció de nous armers per a les
espases del comandament i dels signes.

-La confecció d'un cartell il.lustratiu del maniple
de manaies, on es mostra l'ordre de la formació,
s'especifica l'equipament de cada manaia
segons les diverses variants, i s'il·lustren les
evolucions de "la Roda" i "l'Estrella".

-La confecció d'un cartell il·lustratiu de la secció
de vestes, on es mostra l'ordre de la formació i

l'especificació del vestuari de les diverses
vestes, i on s'inclou també una descripció de
com són i què representen els dos passos de la
Confraria.

Finalment, només ens resta dir-vos que, com
comentàvem a l'inici, la motivació que ens ha
portat a incloure aquest capítol ha estat la
possibilitat de donar a conèixer amb una mica
més de detall les diverses actuacions
realitzades, ja que pensem que són en benefici
de la nostra seu i, per tant, en benefici de tots. 

Francesc Masdevall Pi
Vocalia d'instal·lacions
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DEL DIVENDRES SANT AL DIUMENGE DE PASQUA

ALS CONFRARES I CONFRARESSES DE
JESÚS CRUCIFICAT - MANAIES DE GIRONA

rribat ja el vespre, , com que era
dia de la Preparació, és a dir,
vigília del dissabte, vingué Josep
d'Aritmatea, membre honorable

del Sanedrí, que esperava també el Regne de
Déu, entrà ardidament a veure Pilat, i li demanà
el cos de Jesús" (Mc. 15, 42-43).

El conseller Josep d'Aritmatea ha actuat
apressadament per sebollir el cos de Jesús,
abans que no fos totalment de nit, ja que
aleshores començava el dissabte. "Aquest va
comprar un llençol, baixà el cos, l'embolicà amb
el llençol, i el diposità en un sepulcre tallat a la
roca, i féu rodolar una pedra a la porta del
sepulcre" (v. 46).

A la nit, el gran repòs sabbàtic caigué sobre la
superpoblada Jerusalem, i el mateix gran silenci
cau sobre els Evangelis un cop arribada la nit,
aquella nit en la qual hom menjava la Pasqua de
l'Antiga Aliança.

Què s'havia esdevingut dels deixebles
dispersats i què era el que passava en llurs
ànimes? Però almenys sabem, sense que hom
tingui necessitat de dir-nos-ho, que les dones
del Calvari conservaven el cor adolorit per la
visió del cos tràgic que reposava en la nit. Tot al
llarg d'aquell dia en el qual Israel festivava l'antic
alliberament i esperava la vinguda del Messies,
s'acomplia en elles, després que s'hagués
consumat aquell tràgic error, la profecia d'Amós:

"I canviaré les vostres festes en dol ...
i la posaré com en dol per l'unigènit".

Però al terme d'aquest dol s'aixecarà l'alba del
primer dia de la setmana i d'una Pasqua que
elles ignoraven, i això més enllà de tota
desesperació i de tota esperança humanes,
però que a partir d'aleshores condensaria tota la
nostra esperança.

He volgut evocar el moment de màxima
intensitat de la Setmana Santa: el silenci i la nit
del Crist mort. Es el moment que dóna sentit a
la nostra sortida processional. Jesús ha mort
amb els braços oberts per abraçar la multitud
dels homes i dones i cadascun dels individus.
Abraça tota la humanitat.

La nostra presència a la Processó del Sant
Enterrament ha de ser una peregrinació a través
del desert de les nostres mancances vers
l'alegria intensa de la Pasqua. El misteri de
Jesús Crucificat ens ha de reconfortar perquè és
fruit d'un amor immens que ens comunica la
Vida nova que és plena d'alegria, de pau i
d'amor.

A tots vosaltres bona Pasqua !

Gabriel Roura
Consiliari
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CALENDARI D’ATENCIÓ A LES VESTES

om sabeu, l'any passat la nostra
confraria va experimentar un augment
quant a número de vestes assistents als

actes de Setmana Santa.  Això va ser gràcies a
la  voluntat de participació de molts i moltes  de
vosaltres, motivada, sens dubte, per l'estimació
que sentiu per la confraria.

A tots ens agradaria veure que aquesta revifalla
es manté i es consolida un any rere un altre, i es
per això que us tornem a animar a sortir
Dimecres i Divendres Sant amb les nostres
vestes. Ens agradaria que no quedés cap vesta
dels manaies als armaris, i que, com l'any
passat, molts confrares es mobilitzessin i
convidessin a sortir familiars i coneguts, que no
són membres de la confraria, per participar
d'aquesta tradició nostra.

Amb aquesta intenció, aquest any tornem a
confeccionar més vestes noves per a petits i
grans, i intentem ampliar l'horari d'atenció a les
vestes en les setmanes prèvies a la Setmana
Santa, per facilitar el préstec d'una vesta, una
atxa, o l'adquisició de qualsevol dels seus
complements:

Divendres 31 de març entre les 5 de la tarda
i les 8 del vespre.

Dilluns 3, dimarts 4, dimecres 5 i dijous 6
d’abril entre les 7 i les 2/4 de 9 del vespre.

Divendres, 7 d'abril, de 5 de la tarda a vuit del
vespre.

Recordeu també,

Diumenge de Rams, 9 d'abril, coincidint amb
el matí de portes obertes del Castrum.

A més dels tradicionals dilluns i dimarts de la
Setmana Santa entre 7 i 9 del vespre, que
enguany seran 10 i 11 d'abril.

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

http:// manaies.girona.com

Si us voleu adreçar directament a la vocalia de
vestes ho podeu fer deixant el vostre missatge
al telèfon 93 758 82 79, i no deixeu de consultar
les activitats programades per a les vestes en
aquest mateix butlletí, doncs han patit alguna
modificació respecte d'anys anteriors.

S'acosta l'hora de tornar a treure les vestes de
l'armari. Som-hi doncs!

Núria Franquet i Font
Vocalia de vestes

C
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LES TÚNIQUES DELS LEGIONARIS ROMANS I LES DELS MANAIES DE GIRONA.
ELS "FARISEUS" DELS MANAIES DE GIRONA.

Per Francesc Masdevall Reitg

quest és el setè article que faig sobre l'equipament del Maniple de Girona. Aquest cicle
sorgí d'aquell primer treball titulat Les llances dels manaies del qual se'n derivaren uns
quants articles més que s'han anat publicant en aquest butlletí de la Confraria. 

Els temes tractats fins ara han estat diversos sobre uns uniformes que ja tenen història. El
tractament detallat dels articles, he procurat acompanyar-lo de referències, a voltes anecdòtiques,
per enriquir l'escrit i fer despertar la curiositat del lector, al mateix temps que facilitar el coneixement
d'alguns fets relacionats amb el tema que es publica.        

L'article d'enguany tracta de la peça de roba que cobreix el cos del manaia per sota l'armadura, i
que els romans, i els manaies, anomenen tunica. Em limitaré únicament a la tunica fonamental de
manaia ras, i deixaré per una propera ocasió el vestuari tèxtil del Comandament, que es mereix tot
un altre capítol.  

Enguany, amb el tema dedicat a les tuniques, s'ha presentat una bona oportunitat per parlar dels
"fariseus" dels Manaies de Girona, del que foren aquests personatges i quina funció tingueren dins
el Maniple. Cal dir que la figura del "fariseu" resultà estranya dins la formació dels manaies. El tema,
que m'interessava treure'l, m'ha fet escapar un xic del que era estrictament necessari per a l'article,
però aquest excés complementa el coneixement de l'existència, efímera, d'aquests inefables
"fariseus" que no podien quedar en l’oblit. Ben segur que aquesta escapada despertarà la curiositat
del lector.     

Seguint la línia dels articles anteriors, faig una referència, de caire històric, sobre les túniques dels
legionaris romans de l'època de la Passió de Crist i intento justificar l'adaptació lliure que se'n va
fer, l'any 1941, per als nous manaies de Girona i que serví de patró per a la majoria de les
formacions de manaies gironins.    

Introducció històrica

Sobre les túniques usades pels legionaris romans, existeixen referències en elements iconogràfics.
N'hi ha en els relleus de la columna Trajana on hi figuren soldats romans amb el seu uniforme. Les
túniques es veuen clarament. També en trobem a l'Arc de Constantí, així com en altres elements
arqueològics conservats en el Museu Nacional de Roma, de Nàpols i del Vaticà que formen, tots
ells, un bon exponent pels estudiosos de la història militar romana.    

L'equipament defensiu del legionari romà consistia, bàsicament, en una armadura composta de
casc i cuirassa que protegia el cos, i un escut que servia de parapet. Per sota l'armadura del cos hi
anava una peça de roba anomenada, en llatí, tunica.

L'historiador Publi Virgili (70 a.C.) descriu la rudimentària vestimenta dels primitius pobladors del
Laci que fonamentaren els orígens de Roma. Subratlla la seva simplicitat, afirmant que es protegien
el cos amb una rudimentària vestimenta de pells de llop, armant-se de llances, espases i garrots de

LES TÚNIQUES DELS MANAIES
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fusta. Amb el temps, però, aquella primitiva milícia s'anà organitzant en exèrcits, adoptant un
equipament més evolucionat inspirat amb el que havien utilitzat les antigues milícies de Grècia i
Etruria. 

Els orígens de les primeres legions romanes es remunten al
segle VI a.C., quan el monarca Servius Tullius unifica les
diverses unitats militars que, de forma autònoma defensaven
els seus territoris. Les estructura en un sol exèrcit, classificant
la legió en classes, d'acord amb la capacitat adquisitiva de cada
legionari que havia de costejar-se el seu propi equip.  A partir
d'aquest moment se suposa que l'equipament s'uniformà i que
la tunica reglàmentaria va ser adoptada per les classes més
adinerades que constituïen la 1a, 2a i 3a classe d'infanteria
pesada i la classe dels cavallers. La infanteria lleugera i les
tropes auxiliars vestien pells i robes elementals.     

Segles més tard, amb l'ascens al poder del general Caius
Marius (107 a. C.), es reforma tot el sistema militar romà, que
perdura fins al principi del mandat de Dioclecià (284 d. C.). Es
modifica el sistema de reclutament. Ja no és condició que el
futur legionari posseeixi un patrimoni de riquesa que asseguri
l'adquisició del seu equipament. En conseqüència desapareix el
concepte de classe i s'unifica tots els homes en un sol cos dotat
de categoria, armament i equipament uniformes, confirmant-se
la tunica reglamàntaria de model exclusiu propi de l'època
imperial.    

La tunica romana de legionari imperial

El legionari romà d'infanteria de l'època imperial vestia una
peça interior de lli i una tunica de llana de mànega curta que arribava sobre els genolls. Les

túniques eren de concepció molt funcional, amples i confeccionades segons
un patró reglamentari. La llana era tenyida amb tints naturals, generalment
colors terrossos i vermells de sang de bou propis de l'època. També podien
ser blanques o del color cru natural de la llana. Sobre la tunica es col·locava
la cuirassa metàl·lica per protegir el cos. El tipus de cuirassa "segmentata",
formada de tires de planxa de ferro muntades
sobre un entramat de cuir, va ser la més
representativa de l'època imperial.  

El legionari se cenyia la cintura amb un cinturó
de cuir decorat amb planxes i ornaments
metàl·lics on es podia subjectar l'espasa al
costat dret i el punyal a l'esquerra. De la part

central del cinturó, sobre la tunica, penjava una espècie de davantal
de tires de cuir reforçades amb peces metàl·liques decorades per
protegir el sota ventre. Pels centurions i oficials d'alta graduació,
aquest davantal de tires podia cobrir tota la porció frontal de la faldilla
o tot el seu perímetre i podien equipar, també, la part superior del braç
a partir del muscle. En aquest cas, aquestes tires anaven cosides a
una espècie d'armilla de cuir que es col·locava entre la tunica i la
cuirassa, com a protecció del rosament d'aquesta. 

Segle VI a. C. Velite de les tropes auxiliars .

Patró rectangular per a la
confecció de la tunica.

Tunica confeccionada 
amb el patró.
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La tunica va ser un element de la vestimenta del legionari que
per les seves característiques no podia experimentar massa
transformació i s'avingué perfectament amb els diferents tipus
de cuirassa. De mànegues curtes i faldilla
llarga sobre genoll, de tela ben teixida i
forta, de llana pels climes freds i
suposadament de cotó per les regions
càlides, podia complementar-se
perfectament amb els additaments
convenients per suportar les baixes
temperatures: calçons de cuir o de roba,
pells de llana peluda girada i lligada a les
extremitats...additaments que foren
adoptats per les legions emplaçades a
les muralles frontereres de Germània i
Britània. A les regions caloroses, la tunica
de mànega i faldilla curta i, per tant, ben
ventilada, prestà un bon servei a les legions que efectuaven
grans marxes per aproximar-se als països que envoltaven el
Mediterrani. Aquí la calor era la tònica dominant i era
necessari una vestimenta fresca que reunís unes bones
qualitats d'higiene i resistència.    

17..- 1936. La tunica dels Manaies de Girona o de Sant Daniel  

Està documentada la presència de manaies al seguici de les
processons de Setmana Santa de Girona ja l'any 1751. Aquesta
tradició es mantingué, amb més o menys variacions, fins el
1936, en què tot el que era relatiu a aquella formació desapareix
amb les convulsions revolucionaries prèvies a la Guerra Civil. 

Any 107 a.C. Legionari imperial amb la cuirassa
segmentata, tunica , cinturó i devantal de cuir

Armilla amb manegues 
i faldellí de cuir

Any 1915. Els manaies de Sant Daniel, amb una petita formació infantil
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L'escassa documentació, tant gràfica com
escrita, aporta, malgrat tot, suficient testimoni de
la indumentària d'aquells manaies. Una
fotografia d'autor desconegut, de l'any 1915,
recorda els antics Manaies de Sant Daniel, que
eren els de Girona, mostrant la seva pintoresca
indumentària. Les túniques hi són ben
representades amb l'armadura corresponent. La
fotografia mostra aquells manaies amb la
respectiva tunica sobre genoll, sobre uns
calçons blancs abombatxats que, per sota de la
faldilla, arriben fins als peus. Aquelles túniques
blanques mostren una franja vermella d'uns 8
cms. d'amplada que ornamenta el baix de la
faldilla i les vores de les mànegues curtes. Els
braços estan coberts per una folgada
sammarreta blanca per resguardar-se del fred.
Alguns d'aquests manaies porten les túniques
trocades, és a dir, amb els colors invertits: tunica
vermella i franges blanques. Cal destacar que
els timbalers d'aquella formació, que anaven
sense cuirassa, ostenten doble franja vermella
sobre tunica blanca. Totes van cordades per
davant, amb una beta nuada al coll. 

La fotografia esmentada mostra aquella
comparsa de manaies amb la presència d'una
petita formació infantil abillada a l'estil jueu. No
porten armadura i vesteixen una tunica de color
descolorit amb les vores de la faldilla i de les
mànegues llargues rematades d'una franja
d'uns 15 cms. d'amplada. Se cenyeixen la
cintura amb una cinta de roba blanca nuada per
davant. Per sota la faldilla que baixa sota genoll,
apareix un pantaló arrapat a les cames i unes
espardenyes filagarsades. Per completar
aquesta indumentària, es cobreixen el cap amb
una mena de turbant a l'estil jueu. Aquest petit
grup ens fa recordar aquell escamot de
"fariseus" incorporats al Maniple l'any 1947, per
acomplir una missió merament auxiliar.             

Detall. Tunica descolorida amb franja, cenyida a la
cintura amb  cinta de roba.

Detall. Tunica vermella o blanca amb franja dels
mateixos colors.
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1940. La tunica de teatre dels manaies de Girona

Amb la revolució del 36 i la guerra conseqüent, el vestuari dels antics manaies
de Girona desaparegué totalment amb la desfeta. L'any 1939, tot just acabada
la guerra, en restablir-se de nou la processó del Divendres Sant, es feren
algunes gestions a fi d'aconseguir els equips necessaris, sense èxit. Com que
no hi havia possibilitats de fer-ne de nous, aquell any la processó es faria
sense manaies.

Però la idea d'incorporar els manaies a la
processó seguia en peu. El 1940, després de
moltes dificultats, s'aconseguiren uns equips de
soldat romà, llogats a Barcelona, que arribaren
a Girona el Divendres Sant a última hora del
matí. Mentrestant, a l'espera del material, al pati
de l'antic escorxador de l'avinguda de Ramon
Folch, s'improvisà un assaig a ritme de
xiuladors i, a falta de les llances, amb pals
d'enrotllar teixits que un manaia participant,
l'Antoni Oliver, proporcionà. A la tarda, a les 4 h,
arribat el material, es va fer la prova de vestuari
i a continuació l'assaig general amb els equips
posats.

La intenció era poder representar, amb un mínim de dignitat, els manaies gironins. Cal dir que els
equips llogats no eren pas un model de propietat històrica, ni de netedat. Pel que fa a l'estil, aquell
model no es corresponia, del tot, al del soldat romà que calia representar. Les armadures eren de

Any 1940. Els manaies fundadors a la 1a. sortida d’instauració del nou Maniple , a l’assaig a l’escorxador.

Detall. Tunica amb franja grecada. Els dos pifres son en Joaquim Pla, 
a l’esquerra, i l’altre pot ser en Josep Dalmau o en Francesc Solà.

Detall. Tunica amb franja recta.
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cartró empurpurinat i les robes reclamaven una passada a cal tintorer. Les tuniques, sota la cuirassa
de cartró, eren de mànega curta i anaven sobre genoll, tal com pertocava. La tela de roba era
vermella, descolorida, i la vora baixa de la faldilla era rematada amb una franja de color clar, d'uns
10 cms. d'amplada. 

Aquell any sortiren a la processó 26 manaies. Cal ressaltar el fet anecdòtic que de la caixa de vestits
arribats de Barcelona, l'encarregat de la casa llogatera que
acompanyava els uniformes, va aconseguir vestir 26 manaies amb els
25  equips llogats.       

1941. Les túniques dels nous Manaies de Girona 

L'èxit d'aquella improvisada desfilada dels Manaies revifà la idea de
crear un maniple gironí, amb un equipament propi, rigorós i autèntic. Els
confrares Joaquim Pla i Dalmau i Josep Ma Solà s'ocupen d'estudiar el
projecte dels nous manaies i, per assessorar-se, acudeixen a la
reconeguda solvència de l'historiador Lluís Ma. Pericot. Els legionaris
representats a la Columna Trajana de Roma serviren de model per al
disseny del nou figurí (reproduït en aquest escrit) original de Joaquim
Pla, el qual incloïa, naturalment, la tunica pròpia de manaia.

El tipus de tunica adoptada pels nostres manaies resultà ser una
interpretació  lliure del model romà. Amb tota seguretat la tunica dels
nostres manaies és la peça de l'uniforme que es distancia més del
model autèntic de referència. La tunica romana constava simplement
d'una sola tela, blanca o vermella, cosida segons un patró que donava
la forma als braços i a la faldilla. Per sobre d'ella, separadament, hi
anaven les típiques tires de cuir que, segons hem vist, eren un complement accessori muntat sobre
un cinturó que se cenyia a la cintura o a una armilla. Així, doncs, el cos de la túnica constituïa el tot,
completat amb les tires ornamentals sobreposades a la faldilla i als braços. Paradoxalment, a la tunica
dels manaies el concepte s'inverteix: les tires ja no són un accessori, són la pròpia túnica de matèria
tèxtil que es munta sobre un fons secundari de color diferent. Així, doncs, el teixit i el color vermell de
tota la túnica, incloses les tires, molt amples, se sobreposa al fons tèxtil de color groc de la faldilla i els
braços, o inversament, segons el càrrec. Una característica peculiar d'aquella època va ser que al baix
de la cuirassa hi anava muntat un petit faldellí de cuir que era  una bona solució de continuïtat entre
la cuirassa platejada i la túnica vermella.                

Les túniques que es feren per a la primera sortida dels manaies varen ser confeccionades per les
monges adoratrius. En plena postguerra i amb la penúria imperant no es podia comptar amb teixits de
qualitat. Però els colors groc i el vermell de les nostres túniques podien facilitar una adquisició fàcil i
econòmica amb la compra d'un metratge important de roba de bandera. Així es va fer uns quants anys
fins que les ampliacions dels maniple i la seva consolidació aconsellaren millorar la qualitat de la roba.  

Els extrems de les tires de les túniques varen ser ornamentats amb xapes de planxa de llautó daurat
iguals per a tots els manaies on hi figurava un relleu decoratiu estampat que també s'utilitzà, en versió
fosa, per a les fixacions de les cuirasses. Foren proporcionades per en Francesc Boix, que llavors
també confeccionava les armadures dels nous manaies, i foren adquirides a can Domènech del carrer
Tallers de Barcelona. Les túniques es cordaren pel coll, amb un cordó creuat que passava per uns
ullets, a l'estil pescador. 

Amb aquestes túniques fetes amb tela vermella i groga, de roba de bandera, es va equipar tot el
Maniple, sense excepció. 

Any 1941. Figurí de Joaquim
Pla i Dalmau utilitzat per a la
confecció dels nous equips . 
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Anys 40 i 50. Les túniques dels equites i de la  banda. 

A l'any 1943, en incorporar els manaies equite a la formació del Maniple, a aquests se'ls donà tunica
oberta per davant a fi de poder muntar correctament sobre la muntura. 

L'any 1946 es va modificar els equips dels timbalers del Maniple. Reberen una cuirassa de cuir de
color avellana clar, i es van canviar les túniques vermelles per grogues. En realitat aquest canvi
responia a una inversió dels colors de la tunica. És a dir la túnica ordinària, vermella sobre fons
groc, es canvià per groga sobre fons vermell. Això és el que a l'antiguitat se'n deia "trocar"
l'uniforme. En realitat aquest costum de "trocar" el color dels uniformes dels músics venia de molt
antic. Anys més tard s'unificaren totes les túniques de la Banda amb aquest color.   

Així, doncs, en les dues dècades dels 40 i 50 es consolidà, de manera definitiva, el concepte de la
túnica dels nostres manaies. Com hem vist, la tunica vermella es va concebre per als manaies
d'optiada, equites, potentiores i signifers i la tunica "trocada", de color groc amb fons vermell, per
als músics de la Banda (any 1946 fins ara), el Timpani (1948 a 1957) i els Buccinaris a cavall (1948
a 1957) i per l'Auriga de la biga o conductor del carro romà de dos cavalls de la primera època dels
manaies (1950 a 1955 groga i 1956-57 vermella). Tots aquests  manaies amb tunica groga portaven
cuirassa de cuir.   

Anotacions sobre les túniques dels Manaies

Les túniques confeccionades amb roba de bandera donaren un resultat prou acceptable per les
expectatives del moment. Permeteren sortir endavant amb l'execució dels uniformes dels nous
manaies. S'equipà amb elles  tot el contingent fundador i als manaies que vingueren després amb
les ampliacions del Maniple. 

Any 1952. La 2a. Optiada. El primer manaia de l’esquerra és en Salvador Martí, el signifer és en Joan Ferrer Torras.
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La tela aspra i amb la textura ben marcada de la roba de bandera, sintonitzava molt bé amb la
tunica romana que calia representar. Però, amb els anys i les rentades, algunes es descolorien
contrastant amb les més recents, de roig més fosc. Aquestes rentades significaven el gran perill
que els colors es destenyissin i taquessin la túnica, motiu pel qual es procurà sanejar-les a una
tintoreria de confiança. 

D'aquell model inicial, amb els anys, se'n varen fer algunes versions amb teles de millor qualitat.
Unes quantes, amb roba gruixuda de gavardina i que es varen destinar als signifers. Més tard, cap
els anys 50, se'n varen confeccionar amb tela de "panyo", per equipar les noves ampliacions del
Maniple. D'aquestes se'n feren unes quantes folrades amb roba de setí vermella, d'excel·lent
qualitat, que es destinaren als Potentiores. Per aquesta realització es comptà amb la Sra. Pleckler,
modista de teatre barcelonina que, en aquella època, vivia al barri de Sant Narcís. En aquestes
últimes versions es va definir el coll gairebé definitiu de les túniques. Seria del tipus romà o de
capellà, cordat amb dos botons, gafets i "cierres". D'aquesta manera es suprimien els incòmodes
cordons creuats a l'estil pescadora de mariner. Foren unes túniques excel·lents.       

Amb el temps, però, va ser necessari anar renovant algunes túniques que ja no resistien els anys i
les arnes. Amb aquestes operacions, algunes d'aquestes túniques, per  ornamentar els extrems de
les tires, s'equiparen amb xapes diferents de les originals de l'any 1941. Així, hi trobem xapes, amb
motius florals, procedents de can Domènech de Barcelona, xapes, amb cap de lleó, estampades
per Carmaniu de Girona i xapes amb el relleu en forma d'estrella,
gravades per en Ramon Boix de Girona. Aquests models estampats de
llautó daurat, vigents actualment, es reprodueixen en les fotos d'aquest
article.         

Conclusió

Cal reconèixer que, malgrat la interpretació lliure que es va fer, per als
manaies, de l'autèntica tunica de legionari romà, aquesta adaptació va
donar bon resultat, sobretot a l'època de la seva creació (1941), per la
simplicitat que representava el fet de sintetitzar en un sol cos la tunica i
les tires de la faldilla i els braços. Aquesta solució resultà senzilla
d'executar, malgrat la seva complexitat, per la qual cosa les monges
adoratrius s'hi excel·liren. Des d'aquell any, aquell model de túnica s'ha
mantingut reglamentari fins als nostres dies. Amb els anys, com hem vist,
el teixit per confeccionar les túniques s'anà millorant. En definitiva, el
model de túnica pels Manaies de Girona va resultar coherent i va ser
adoptada per la majoria d'agrupacions de manaies, estaferms i armats de
les comarques gironines.                 

Xapes fetes a can Domenech. Xapa d’en Ramon Boix Xapa d’en Carmaniu

Any 2004. Tunica actual.
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Els "fariseus" dels Manaies de Girona 

El bon resultat dels nous uniformes estrenats l'any 1941 animà a que
l'any següent s'ampliés el Maniple amb cinc equips més. Dos d'ells foren
de manaia petit o infans. Varen tenir gran èxit entre la mainada gironina.
En la formació es col·locaren a cada costat del signifer que llavors anava
sol, davant de la banda. Segons explicava Joaquim Pla, els infans varen
ser creats amb la pretensió de donar llum als manaies amb els seus
llums de petroli, ja que les desfilades del Maniple pels carrers foscos de
la Girona de postguerra, reclamaven aquesta solució. L'equip dels infans
era igual al dels altres manaies: armadura metàl·lica, túnica vermella i
espardenyes. El llum indispensable consistia en un pal de fusta que
acabava amb una trompa de llautó daurat on hi anava el petroli, la metxa
i el foc. A l'extrem inferior del pal hi havia un ganxo que s'enganxava a
un dels cordons de cordar la cuirassa, per què l'infans el mantingués
alçat durant les desfilades. 

Però com que la falta de llum dins el Maniple continuava latent, l'any
1947 es va organitzar un cos auxiliar infantil vestit a l'estil jueu. El
componien 8 infans als quals se'ls donà el llum de petroli reglamentari.
Per a la seva realització Joaquim Pla i Dalmau va dibuixar el figurí que
es reprodueix en aquest article. La indumentària consistia en una tunica
de mànega curta que arribava a mitja cama, cenyida per un cordó.  Era
de colors amarronats. El cap se'l cobrien amb un turbant blanquinós a

Any 1947, Dimarts Sant a les 5 de la tarda. Assaig general al pati del Seminari. D’esquerra a dreta: infans Josep Ma.
Mascaró, signifer Josep Ma. Oliu, centurio Vicents Nogué, infans Joan Ferrer Torras, optio, Antoni Oliver, infans Josep
Pla Bartina. Al fons a l’esquerra hi ha els seminaristes mirant-s’ho.

Any 1947. Figuri de Joaquim
Pla i Dalmau utilitzat per a la
confecció de les túniques
dels “fariseus”.      
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l'estil jueu. Cal esmentar que
aquesta mena de vestimenta,
més adequada per fer els
"pastorets", no era pas gaire
escaient per una formació de
manaies, però la seva
confecció de baix cost,
comparada amb la de manaia
infans amb armadura metàl·lica
i túnica vermella, possibilità la
seva realització. Curiosament,
aquest cos infantil, entre els
manaies fou popularment
anomenat "els fariseus".

L'any 1953, aquella tunica
jueva de "fariseu" va ser
rellevada a fi de millorar la
presentació del Maniple. Es
varen confeccionar vuit túniques d'estil autènticament romà, molt airoses. Eren de mànega curta i
arribaven sobre genoll, com la dels altres manaies, fetes amb llana blanca, amb una greca vermella
a mitja faldilla i a la vora de la mànega. Aquells "fariseus" vestits a la romana, se cenyien la cintura
amb un cinturó fosc i anaven amb el cap descobert.      

L'any 1955 va ser un moment important en la reestructuració de la formació del Maniple. Es va
aconseguir equipar tots els manaies amb un equip de llautó, definitiu, per substituir les armadures de
llauna pintades. Llavors els "fariseus" foren retirats de la formació. Creats per  fer llum als manaies,
mai aconseguiren el seu comès amb els seus migrats llums de petroli; però serviren d'etapa de
penitència als petits que volien ingressar a la formació del Maniple. En aquest sentit és adient
transcriure un fragment de la Petita història de la Confraria de Jesús Crucificat, publicada al programa
de Setmana Santa de l'any 1959, de la Junta de Confraries. Diu:

"Encara avui dia ho recorden
amb desgrat els manaies que,
per raó de la seva edat (aquella
edat en què no s'és ni carn ni
peix), tingueren de passar alguns
anys fent de "fariseu". Ens ve a la
memòria la malestruga que
tingué un manaia petit que passà
tres o quatre anys estancat dins
l'estatura de "fariseu"; cada any,
quan arribava la Quaresma es
feia el trobadís i preguntava a
algun membre de la Junta: "Què
l'hi sembla, he crescut prou?". El
mateix afany de créixer ens
sembla que el feia quedar petit.
La sorpresa vingué quan, al cap
de tres o quatre anys, va fer la
crescuda d'un cop. Va haver-hi
feina per trobar-li un vestit a
mida."       

Any 1951. Grup de fariseus. D’esquerra a dreta: Josep Geli?, Félix Velasco,
Jordi Roca, Joan Ferrer Torras, Jordi Cárcamo, Jaume Fábregas (a sota),
Tomàs Sobrequés

Any 1953. Els fariseus amb la nova tunica blanca d’estil romà. 
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Al grup infantil del nostre Maniple se'l puntuava la participació a les sortides dels manaies, igual que
a la resta de la formació, participació que s'aturava dos anys abans de tenir l'edat reglamentaria per
a entrar a la plantilla definitiva del Maniple. Arribaren a tenir la seva pròpia ESCALA D'INFANS on
es regulava l'antiguitat i puntuació a semblança dels altres manaies. En els butlletins de la Confraria
dels anys 1947 fins al 1955, hi trobem els noms dels manaies infans i "fariseus", alguns d'ells ben
coneguts per nosaltres, que reproduïm, per ordre alfabètic, en aquesta relació :

Pere Alberca, Jordi Araus, Baturone I, Baturone II, Baturone III, Ramon Boix Vilà, Josep Ma Bordas,
Jordi Cárcamo, Casas, M. Collado, Salvador Cufí, Jaume Fàbregas, Joan Ferrer Torras, Josep Geli,
Candi Jordán, Josep Ma Llaona, J. Martí, Lluís Martorell, Josep Ma Mascaró, August Moret, Àlex
Omedes, Lluís Orihuel, Ricard Orihuel, Albert Pellicer, Pere Petit, Josep Ma Pla Bartina, J. Pujol,
Narcís Reverendo, Jordi Roca Bosch, Josep Roca, Saguer I, Saguer II, Tomás Sobrequés, Rafel
Toca, Josep Vall·llosera, Fèlix Velasco, Viñas i Josep Ma Ylla.     

L'any 1955, la desaparició dels "fariseus" va comportar la supressió de la "taula de puntuació
d'infans" i la conseqüent adscripció a la taula general del  Maniple d'aquest personal, amb la
puntuació assolida i el compromís d'ingressar-lo a la formació del Maniple en el moment
d'aconseguir l'estatura mínima reglamentària. Pel que fa als manaies infans (els d'armadura i tunica
vermella), aquests es renovarien cada any i no puntuarien com els manaies de plantilla. Pels anys
seixanta, per a donar més oportunitat a la mainada, aquest relleu també es va aplicar a les sortides
del dimecres i del divendres de cada any, aconseguint, així, doblar la participació.  

*   *   *

Aquest article sobre les túniques dels Manaies de Girona, m'ha obligat a buscar la informació
necessària, principalment la de l'època de la creació del Maniple dels anys quaranta. Un punt de
referència han estat les notes que vaig prendre, fa anys, de les converses amb el president
fundador dels nostres Manaies, el confrare Joaquim Pla i Dalmau. Malauradament, enguany ja no
està entre nosaltres. Ell em va animar a continuar amb aquests escrits i a intentar de tractar els
temes de manera detallista, tal com ho feia amb les seves explicacions. A en Joaquim em d'agrair-
li moltes coses. Entre elles: que fes possible la renaixença i dignificació dels Manaies a partir
d'aquella primera desfilada de l'any 1940, i, el que és més important, la continuïtat d'aquest propòsit
durant els vint-i-cinc anys primers, absolutament creatius, en què s'assentaren les bases que han
consolidat els Manaies i garantit, de manera evident, la continuïtat de la nostra institució. Enguany,
en la processó del Divendres Sant, estic ben segur que el confrare Joaquim Pla el tindrem present
entre nosaltres, i estic també segur que, des de la millor posició que podem imaginar, ell ens vigilarà
el ritme de la formació, tot desfilant al compàs dels tambors i la música dels pifres, pels carrers
estimats de Girona. 

Vull agrair al confrare Joan Ferrer Torras algunes fotografies cedides per aquest escrit, i alguns
detalls del confrare Ramon Boix, des del record del seu pare que fou el pioner dels equips metàl·lics
dels manaies. També vull agrair, una vegada més, al president de la Confraria, Carles Mascort, i la
seva Junta, l'interès en brindar-me aquesta nova oportunitat per publicar l'article d'enguany.      

Girona, abril del 2006

Autoria de les il·lustracions
Dels dibuixos dels legionaris romans i l'equipament: Ugo Pericoli (Las Legiones Romanas. Ed. Columna)                 
De les fotos dels Manaies de Santa Daniel: Autor desconegut. 
De la fotografia del grup de manaies de l'any 1940: Autor desconegut.
Del figurí de manaia de l'any 1941: Joaquim Pla i Dalmau.
Del figurí de "fariseu" de l'any 1947: Joaquim Pla i Dalmau.
De les fotos antigues dels infans , "fariseus" i manaies: autor desconegut. Cedides per Joan Ferrer Torres.
De les xapes i túnica actual: Francesc Masdevall i Reitg.  
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SECCIÓ DE VESTES

DIVENDRES 31 DE MARÇ DE 5 A 8 DEL VESPRE I DILLUNS 2, DIMARTS 4, DIMECRES 5 I DIJOUS 6
D’ABRIL ENTRE LES 7 I 2/4 DE 9 DEL VESPRE, préstec de vestes i atxes, venda de complements.

DISSABTE, 8 D’ABRIL
A les 8 del vespre, a la Catedral de Girona, missa pels difunts de la confraria.

DIUMENGE DE RAMS, 9 D’ABRIL
Matí de portes obertes al Castrum de Sant Lluc. Préstec de vestes i atxes, venda de complements.

DIMECRES SANT, 12 D’ABRIL
A 3/4 de 7 del vespre, al Castrum, reunió de totes les vestes per fer el lliurament del penó.

DIVENDRES SANT, 14 D’ABRIL
Al matí, al Castrum de Sant Lluc, ornamentació i pujada dels nostres passos.

A 3/4 de 7 de la tarda, reunió de totes les vestes per anar a recollir el pendonista.

A 2/4 de 9 del vespre, al Castrum, a la tornada de la recollida del penó, lliurament de la placa commemorativa
a les vestes que aquest any assoleixen els 25 punts.

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

SECCIÓ DE MANAIES

DIJOUS, 6 D’ABRIL
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, 8 D’ABRIL
A 2/4 de 5 fins a 2/4 de 7de 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, 10 i 11 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, 12 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, 14 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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III OPTIADA
Reixach Blanch, Narcís (Optió)

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

Jordan Vila, Candi
Oliveras Santiago, Francesc

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 Alta Mirano, Claudi
Muntada Artiles, Joan

Bonifacio Noquerol, Sergio
Fuertes Bonet, Joel

Herranz Pradas, Eudald
Moreno Tarrés, Fc. Xavier
Puignau Cornellà, Marc
Muntada Artiles, Ramón

FORMACIÓ MANIPLE  ANY 2006

EQUITES
Castro Ayllón, Elies (Signe)

Rufi Rigau, Carles Bohigas Maynegre, Jordi Cuadrat Pèlach, Marc Pérez Abuye, Diego (Dec)

POTENTIORS
Masdevall Reitg, Francesc (Dec)

Delgado Velázquez, Enric Casas Soto, Francesc Molina Arnau, Joan Artiles Rigau, Santiago

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

BANDA
Falcó Huguet, Carles (Optió)

TIMBALS
Fernández Rodriguez,Carles Herranz Pradas, Jordi Fuertes Mateu, Màrius Masferrer Castellà, J.M.(Dec)

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

BOMBOS
Varés de Batlle, Max Martínez Benito, Jesús Pradas Jubert, Eduard Fernandez Rodriguez, Carles

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

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

COMANDAMENT
Frigola Pujeu, Josep M. (Centurió)

Botzinari d’Ordres García Hermando, David (Signe comandament)
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FORMACIÓ MANIPLE  ANY 2006

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

ESCORTA EQUITES
Mas Cots, Narcís (Optió)

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

I OPTIADA
Jou Comas, Gaspar (Optió)

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

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

Múrias Dalmau, Santiago
Planas de Farners, Josep M.

Alibés Cabrillana, Daniel
Mascort Yglesias, Carles

Muñoz Pérez, Joan J.
(Signe)

Borrell Boada, Carles (Dec)
Gauchia Juncà, Jordi

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

Frigola Cano, Ibán
Bonnin Vilaplana, Marc

Trull Poch, Eudald
Lapiedra Fortuny, Àngel

Cots Serrano, Santi

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

Soriano Carreño, Josep
Cassan Termes, Xavier

Buisan Montenegro, Jordi
García López, Joan Baptista

Casán Luís, Fc. Xavier
(Signe)

Alenyà Fugueras, Joan (Dec.)
Molina Ginés, Xavier

Rosell Campmajó, Xavier
Molina Ginés, Marc
Arbossé Riu, Jordi
Portils Torner, Marc

Galera Recasens, Jordi
Masdevall Pi, Josep

Masdevall Pi, Francesc
Ribera Pi, Francesc Xavier
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Num. Cognoms i nom 1940-03 Any 2004 Any 2005 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 Marcó, Pere
Jou Comas, Gaspar
Valtierra Caula, Narcís
Puaté Costa, Joan
Reixach Blanch, Narcís
Masferrer Castellà, Josep M.
Masdevall Reitg, Francesc
Falcó Huguet, Carles
Serrano de Quintana, Jaime
Artiles Rigau, Santiago
Casas Soto, Francesc
Casan Luis, F. Xavier
Frigola Pujeu, Josep M.
Varés de Batlle, Max
Ministral Masgrau, Jordi
Massanas Garcia, Ricard
Garcia Gómez, Manel
Castillo Barris, Lluís
Mas Cots, Narcís
Alenyà Fugueras, Joan
Angelats Muné, Josep
Romero Reinoso, Ramon
Muñoz Pérez, Joan J.
Fonalleras Codony, Jaume
Valero Campos, Anton
Jiménez González, Miquel
Prior Tió, Ramon
Borrell Boada, Carles
Serra Farró, Josep M.
Gauchia Juncà, Jordi
Viñas Boluda, Arcadi
Garcia Hermando, David
Font Pujadas, David
Cots Serrano, Santiago
Murcia Batllori, Rodolf
Tomàs Bartra, Jordi
Molina Arnau, Joan

48
43
38
38
38
36
39
41
36
35
30
29
31
30
29
28
28
26
27
26
25
27
26
25
23
22
22
22
21
21
24
20
21
20
20
22
19

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

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

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

10
9
9
11
9

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

61
51
51
50
49
49
49
48
47
44
43
42
40
40
40
39
39
39
38
38
37
37
36
34
33
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
29
29

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2006
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Num. Cognoms i nom 1940-03 Any 2004 Any 2005 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 Bartra, Rafel
Múrias Dalmau, Santiago
Tomàs Bartra, Joan
Castells Garangou, Josep M.
Garcia López, Joan B.
Lapiedra Fortuny, Àngel
Muntada Artiles, Joan
Oliveras Santiago, Francesc
Batallé Tremoleda, Jordi
Boadas Vaello, Carles
Mascort Yglesias, Carles
Puaté Puy, Joan
Pradas Jubert, Eduard
Moreno Tarrés, F. Xavier
Ribera Pi, F. Xavier
Barbany Puig, Oriol
Sáez Jubero, Àlex
Delgado Velázquez, Enric
Alibes Cabrillana, Daniel
Molina Ginés, Xavier
Escatllar Homs, Jaume
Jordan Vila, Candi
Galera Recasens, Jordi
Subirà Paris, Narcís
Portils Torner, Marc
Bonifacio Sánchez, Sebastià
Cuadrat Pèlach, Daniel
Subirà Lorenzo, Xavier
Muntada Artiles, Ramon
Masdevall Pi, Francesc
Pérez Abuye, Diego
Fuertes Mateu, Màrius
Sureda Jubany, Marc
Arbossé Riu, Jordi
Castro Ayllon, Elies
Molina Ginés, Marc
Bonnín Vilaplana, Marc
Cuadrat Pèlach, Marc

23
18
21
19
18
20
17
18
17
18
17
18
16
16
15
16
16
15
14
14
16
15
14
14
14
14
12
13
12
13
12
13
13
14
13
12
12
11

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

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

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

28
28
27
27
27
26
26
25
25
25
25
25
25
24
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
19
19
19

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2006
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Num. Cognoms i nom 1940-03 Any 2004 Any 2005 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

Pèlach de Ribot, Rafel
Buisan Montenegro, Jordi
Masdevall Pi, Josep
Casan Termes, F. Xavier
Masferrer Juliol, Aleix
Mascort Yglesias, Marià
Puignau Moreno, Albert
Falcó Dispès, Joan
Prat Viñals, Miquel
Trull Poch, Eudald
Rufí Rigau, Carles
Bonifacio Noguerol, Sergio
Buiza Canals, Jordi
Moret Pastells, Quim
Herranz Pradas, Eudald
Yoldi Altamirano, Claudi
Martínez Benito, Jesús
Bohigas Maynegre, Jordi
Muntada Artiles, Daniel
Ordis Lladó, Pere
Ordis Pla, Miquel
Moret Pastells, Marc
Herranz Pradas, Jordi
Cruz Vázquez, Manuel
Soriano Carreño, Josep
Coll Casademont, Carles
Planas de Farners, Joan M.
Oduber Martorell, Pau
Férnandez Rodríguez, Carles 
Pérez de Puig, Narcís
Bonifacio Mallorquí, David
Fuertes Bonet, Joel
Font Rodeja, Adrià
Frigola Cano, Iban
Reixach Urcola, Joaquim
Puignau Cornellà, Marc
Sant Canal, Lluís
Rosell Campmajó, Xavier
Reverter Nogué, Xavier

12
12
10
10
10
13
12
11
10
11
11
10
9
9
9
9
9

12
9
9
9
7
7
7
6
7
8
8
5
4
5
5
4
4
4
3
2
3
0

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

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

18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
16
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
12
12
12
12
11
11
9
9
9
8
8
7
7
6
5
4
3

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2006
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2006

OPTÍADA
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-03 Any 2004 Any 2005 Extra Total

1
2
3
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

Sureda Daunis, Pere
González Guijarro, Joaquim
Villodre Martínez, Joaquim
Aupí Escarrà, Sebastià
Janer Boada, Josep M.
Juliol Galí, Daniel
Cornellà Font, Marc
Alenyà Laguarda, Ernest
Carreras Torres, Robert
Gay Puigvert, Carles
Torres Mendoza, Gustau
Massa Ferrer, Albert
Prat Andreu, Oleguer
Roca Ros, Miquel
Roca Geronés, Xavier
Trigo Moreno, Óscar
Pons Pratsevall, Pere
Motjé Prat, Marçal
Borrell Ripoll, Marc
Muries Dalmau, Aser
Ayats Vidal, Enric
Quera Joher, Emili
Ferrer Fornells, Martí
Da Silva Bohigas, Eduard 
Morera Noguer, Roger
Colom Arnau, Xavier
Darné Freixenet, Oriol
Gutierrez Alsina, Miquel
Quera Joher, Jordi
Boadas Maynegre, Joaquim
Plana Besalú, Pere
Caldes Remió, Guillem
Martínez Gifre, Miquel
Roca Ros, Antoni
Coll Cirera, Didac
Lopez Cadena, Francesc X.
De Quintana Tuebols, Ricard
Anda Bataller, David
Batlle Díaz, Ivan
Rosell Campmajó, Carles
Boix Vila, Aleix
Rodriguez de Blas, Jesús
Garcia Puig, Joan Carles
Garcia Estruch, Albert
Ferrer Crehuet, Santiago

2005
2004
2005
2004
2004
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2005
2004

2004

2004

2004
2004

35
19
20
12
11
11
10
8
9

10
5
5
2
2
1
1
1
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

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

45
26
26
17
16
16
16
13
13
11
8
8
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
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ÈQUITES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-03 Any 2004 Any 2005 Extra Total

1
2
3
4
5

Font Serra, Josep M.
Font Andrés, Raül
Ribas Graver, David
Mera Moreno, Domènec
Fuentes Cámara, José A.

2005
2004

18
13
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
0
0

7
6
0
0
0

25
19
1
0
0

TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2006

BANDA PIFRES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-03 Any 2004 Any 2005 Extra Total

1
2
3
4
5
6

Oliver Santaeulària, Xavier
Ordis Pla, Pere
Valtierra Marca, Joel
Ymbert Jubany, Oriol
Vaello Plana, Esteve
Sant Canal, Eduard

2004
2004
2004
2004
2004

23
16
14
5
4
3

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1

8
5
5
1
2
1

31
21
19
6
6
6

BANDA PERCUSSIÓ
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-03 Any 2004 Any 2005 Extra Total

1
2
3

Rovira Marcort, Marcel
Rodríguez Sánchez, Dídac
Font Bermejo, Jaume

2004
2005

27
18
0

0
0
0

0
0
1

4
7
1

31
25
2

manaies.girona.com
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Vestes - Setmana Santa 2006

Num. Cognoms i nom 1940-03 Any 2004 Any 2005 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

Girón Cardona, Ferran
Franquet Riera, Josep
Jerez Fontao, Lluís
Masferrer Castellà, Pere
Herranz Masó, Enric
Esteba Cama, Josep M.
Mont Jordà, Josep M.
Xifra Anglada, Robert
Pérez Moratones, Narcís
Alegret Tauler, Joaquim
Amich Costa, Joaquim
Casas Buxeda, Josep M.
Vidal Banchs, Jordi
Ribera Borrell, Xavier
Ventura Pujolràs, Narcís
Alguacil Marts, Josep
Pèlach Busom, Francesc
Pi Vendrell, Àngel
Sagrera Corbera, Mercè
García López, Rafel
Franquet Font, Núria
López Salazar, Ambrosio
Valero Torras, Sònia
Massanas Ordóñez, Roser
Reixach Urcola, Maria
Casas Turró, Olga
Matas Casademont, Pere
Rigau Solé, Miquel
Matas Casademont, Lluís
Rodríguez Corcoll, Núria
Corcoll Oriol, Mercè
Ensesa Juandó, Àlex
Alenyà Laguarda, Èlia
Sureda Jubany, Montserrat
Casas Turró, Natàlia
Casas Turró, Esther
Codina Gironella, Pere
Massanas Ordóñez, Marina
Cabarrocas Cuntallé, Alba
Molero Vidal, Joan
Ribas Martínez, David
Jubany López, Josep M.
Redondo Candela, Sandra
Jerez Serra, Meritxell
Lapiedra Fortuny, Jordi
Carbó Descamps, Olga.
Rodríguez Corcoll, Neus
Juliol Pons, Marta
Ribes Martínez, Jorgina
Roca Geronès, F. Xavier
García Conill, Anna.
Magro Zorrila, Maria Isabel
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PENDONISTA 2006
Aquest any, s’ha anomenat pendonista de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona
el Sr. Joan Tomas i Feliu

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 30,05 € i l’escut 9,02 €.

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

Portant del Guió
Josep Mª Mont i Jordà

Arrengladors generals
Lluís Jerez i Fontao
Jordi Vidal i Banchs
Narcís Ventura i Pujolràs

Arrenglador pas
Rafel García i López

Arrengladora pas
Roser Massanas i Ordóñez

Arrengladors acompanyants dels nens
Josep Mª Esteba i Cama
Mercè Sagrera i Corbera

Acompanyants del Pendonista
Pere Codina i Gironella
Josep Mª Casas i Buxeda

Acompanyants del Conciliari
Enric Herranz i Masó
Joaquim Amich i Costa

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

ORGANITZACIÓ VESTES SETMANA SANTA 2006
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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://manaies.girona.com.

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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BONAVENTURA ANSON

Artista autodidacta nascut a Tossa (Girona) l'any 1945.

El seu treball com a pintor comença l'any 1967, participant en premis, concursos i exposant en
diferents ciutats espanyoles. El 1976 s'instal·la a Paris on inicia un curs de gravat a la Cité
International des Arts i resideix en aquesta capital durant dos anys. L'any 1980 viatja a Carrara
(Itàlia) i comença el seu treball escultòric en marbre. A partir d'aquest moment, no abandona la
pintura, però el seu treball artístic es dirigeix majoritàriament cap a l'escultura, no només en pedra
sinó també en altres materials com el bronze, la fusta, la forja en ferro i l’acer. És important destacar
les sèries realitzades des de l'any 1982 com per exemple: "Corcs" o "Barcas Rotas", "Finestres" o
"Ventanas", "Craneos y Máscaras" i l'Any 2000 les seves escultures sobre "El mar". Realitza
nombroses exposicions i simpossiums a Itàlia i té obres públiques en diverses ciutats. L'any 2004
inicia un canvi en els materials usats fins aquest moment i n'afegeix un de nou: el metacrilat, car ell
el considera molt adequat per plasmar la seva obra.  Les seves escultures a les quals les titula
"Estacas" giren al voltant de la seva obra de primera època, amb una visió menys crítica i
aconsegueix que l'espectador pugui comunicar amb els somnis que plasma l'artista.



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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