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BENVOLGUDES AMIGUES I BENVOLGUTS
AMICS

er sisè any consecutiu tinc l’honor de
poder dirigir-me a tota la Confraria com a
President de la mateixa. El fet de que

sigui el sisè, precisament, suposa que enguany
s’acaba el meu segon mandat com a President
de l’Entitat. O, si es vol, que 2010 és any
electoral a la Confraria.

No em presentaré a la reelecció. I no per manca
de ganes, ni de il•lusió, ni d’empenta. Tampoc
per cansament ni per manca de suports.
Agraeixo molt la confiança a totes les persones
que m’han demanat que optés per a la
renovació en el càrrec.

Sempre he entès que ser el President de la
nostra Confraria –el President dels Manaies en
sentit col•loquial- és un honor que té una
persona concreta en uns moments determinats.
Suposa una gran responsabilitat i una clara
obligació de servei. La nostra Entitat té una
importància social i ciutadana molt evident, que
potser a vegades no sabem apreciar ben bé des
de dins estant. Però que clarament hi és.

Tothom és necessari a la Confraria, d’igual
manera que ningú és imprescindible. Tampoc
qui circumstancialment ocupa la Presidència.
Renovar reiteradament els mandats
presidencials és, al meu entendre, una
equivocació. Hi ha el risc d’arribar a considerar
que el càrrec és inherent a la persona, i això no
s’ha d’assumir mai; i menys per qui ocupa la
Presidència. Jo no ho pretenc, i miro d’evitar-ho.

D’igual forma, la renovació possibilita l’accés a
la Presidència d’altres confrares que, com a
mínim, portaran noves idees i nous projectes a
l’Entitat. El poder electiu de tots els associats
determina, en cada moment d’elecció, quines
han de ser les persones i els projectes que
millor han de resultar per als interessos socials.

Personalment, me n’aniré íntimament

convençut d’haver fet, en cada moment, allò
que a les meves Juntes ens ha semblat millor
per a la Confraria. El resultat d’aquests sis anys
haurà de ser jutjat per cadascú. Permeteu-me
dir, en qualsevol cas, que n’estic satisfet i
raonablement content.

De forma ben clara i evident, s’ha pogut
estabilitzar i cohesionar internament l’Entitat,
extrem absolutament indispensable. Només
estant units internament serem forts
externament. Era un dels clars objectius ja des
del meu primer mandat.

També s’ha potenciat la Secció de Vestes, en
tots els sentits. Multiplicar gairebé per cinc el
número de participants com a vestes a la
Processó és una de les grans satisfaccions
obtingudes al llarg d’aquests darrers sis anys.
Com així mateix haver pogut confeccionar i
posar a disposició de la Confraria dos-cents
nous vestits per a la Secció, juntament amb els
corresponents armaris per a guardar-les.

En quant a la Secció de Manaies, és important
haver recuperat la necessària disciplina del
Maniple, senya que ens distingeix arreu de tot
Catalunya, i que ens permet continuar disposant
d’un prestigi de primer ordre. També ha estat
rellevant continuar la renovació de la plantilla
titular, sense que això hagi fet minvar el llistat de
suplència, la qual cosa vol dir que seguim
interessant a la joventut de Girona. Finalment,
haver pogut portar a terme fins a cinc sortides
extres en sis anys, ha contribuït a fer-nos
encara més coneguts arreu de Catalunya.

Permeteu-me parlar també de l’altra gran
activitat de la Confraria, és a dir, la organització
de la Cavalcada de Reis. Ha estat creada en
aquests anys una comissió d’organització i
coordinació, composta bàsicament de gent jove,
de la que n’estic especialment satisfet. Ha fet i
fa un treball ben reeixit, i que necessàriament
porta com a conseqüència un resultat final que
és objecte de continuada felicitació general.

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

P
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Finalment, els tractes amb les Institucions estan
en un moment dolç, tenint en l’actualitat una
fluïda relació tant amb l’Ajuntament, com amb el
Bisbat, com amb la Junta de Confraries i com
amb les altres agrupacions de manaies i armats
de tot Catalunya.

Els anteriors aspectes positius no han d’amagar,
a la vegada, la necessitat que té la Confraria de
poder incrementar la participació dels confrares
en la vida interna social, així com la necessitat
d’augmentar les fonts d’ingressos econòmics,
sempre amb la visió i objectiu, sota el meu punt
de vista, de gastar i invertir al màxim possible.

Tot l’anterior no hauria pogut aconseguir-se
sense la dedicació, el treball i la lleialtat que he
trobat en totes i cadascuna de les persones que
han format part de les meves dues Juntes
Directives. Personalment, el fet d’haver pogut
treballar juntament amb elles ha estat –i serà-
una de les meves més grans satisfaccions
personals. A tots aquests confrares us en dono
les gràcies més especials. També a aquelles
persones que, sense formar part de les Juntes,
han treballat i col•laborat com les primeres en
totes aquelles tasques que els hi he encomanat.

Estic convençut que les properes eleccions
permetran que la Confraria, a l’igual que en els
darrers setanta anys, segueixi prosperant i
millorant.

No cal dir que no em desvinculo de la nostra
Entitat. Ben al contrari. Haver-ne estat President
aquests últims sis anys m’ha permès tenir-ne un
ampli coneixement i, per això, poder estimar-la
encara més. Ara simplement canvio la meva
funció a dintre de la Confraria, quedant a
disposició de qui en sigui el nou President.

Com a vegades es diu, aquest comiat no és un
adéu, simplement és un a reveure. Moltes
gràcies a tothom per la continuada confiança
que m’heu fet aquests darrers anys.

Carles Mascort i Yglesias
President

5



@www.manaies.org



7

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

President 
Carles Mascort i Yglesias

Sots-President 
Narcis Reixach i Blanch 

Secretari 
Xevi Ribera i Pi,  manaies@girona.com

Tresorer 
Xavier Serra i Sambola 

Vocalia de Secció de Manaies 
Xavier Casán i Luís 

Vocalia de Secció de Vestes 
Roser Massanas i Ordoñez 

Vocalia de Relacions Institucionals i Premsa 
Pere Codina i Gironella 

Vocalia de Comunicació Social 
Jordi Tomàs i Bartra,  jordi_tomas@telefonica.net

Vocalia de Local 
Francesc Masdevall i Pi 

Vocalia de Promoció Social 
Olga Casas i Turró 

Vocalia de Promoció Cultural 
Núria Franquet i Font 

Vocalia de Promoció Econòmica 
Miquel Prat i Vinyals 

Consiliari 
Mn. Sebastià Aupí i Escarrà 
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EXTRACTE DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DEL 27/2/2010

Acta de l’Assemblea General Ordinària de
l’Associació Jesús Crucificat – Manaies de
Girona, celebrada el dissabte 27 de febrer de
2010 a les 10 del matí, en segona
convocatòria, al local social de l’entitat,
l’església de Sant Lluc, amb l’assistència de
49 associats.

Ordre del dia: 

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

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

3. Informe de Presidència.

4. Presentació, per a discussió i votació, de la
proposta de nou reglament de règim intern.

5. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió: 

Inicia la sessió el President, Sr. Carles
MASCORT i YGLESIAS, qui saluda als
assistents.

Seguidament cedeix la paraula al Secretari, per
tal que faci lectura de l’acta de l’Assemblea
General Ordinària de l’any anterior
(20/02/2009), segons el que disposa el primer
punt de l’ordre del dia.

1. El Secretari, Sr. Xavier RIBERA i PI, llegeix
l’esmentada acta i s’aprova per assentiment de
tots el socis presents.

2. El Tresorer, Sr. Xavier SERRA i SAMBOLA,
realitza la presentació del balanç econòmic i del
compte de resultats de l’any 2009. 

- Prossegueix el tresorer fent la presentació de
la previsió d’ingressos i despeses que integren
el pressupost de l’exercici 2010.

- S’obre un torn d’intervencions i prenen la
paraula els senyors Màrius FUERTES MATEU,
Joaquim AMICH COSTA, Carles VAELLO
ORDIS, Elies CASTRO i AYLLÓN i Jordi
BATALLÉ TREMOLEDA.

- Seguidament s’aprova per la majoria dels
presents el balanç i el compte de resultats de
l’any 2009.

- Acte seguit, es realitza la votació sobre la
previsió d’ingressos i despeses del pressupost
del 2010 que també és aprovada per la majoria
dels presents.

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

- Es vol tenir un recordatori pels confrares i
confraresses que ens han deixat aquest darrer
exercici.

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

- Maniple de Manaies. La sortida  del maniple de
manaies per Setmana Santa 2009 va anar de
manera correcte tot i la pluja. Es destaca la
presència del Sr. Bisbe de Girona en els actes
que va realitzar la confraria el Dimecres i el
Divendres Sant de l’any passat.

- Infants manaies. L’any passat es va realitzar el
quart assaig de manaies per a nens, que serví
perquè aquests es poguessin apropar a la
confraria. 

- Secció Vestes. Es continua augmentant el
nombre de participants a la secció de vestes,
gracies a les bones accions dels responsables i
col•laboradors. 

- Es va repetir l’experiència de les visites
d’escoles al Castrum i van anar molt bé. 
- Temps de Flors. Al igual que el darrers anys, es
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va tornar a cedir Sant Lluc perquè es formés
part de l’itinerari de la mostra floral “Temps de
flors”. La nostra seu va rebre una gran quantitat
de visitants.

- Catifa Floral per corpus la realització d’una
catifa floral per Corpus. Va quedar molt lluïda. 

- La passada tardor es va realitzar la tradicional
exposició de soldats de plom a Sant Lluc que va
dur a terme l’associació “El Baluard”.

- Loteria de Nadal 2009. Agraeix l’esforç de tota
la gent que col•labora desinteressadament en la
distribució i venda de les participacions de
Loteria de Nadal. 

- Festivitat de Sant Pau. Demana major
implicació dels confrares en la diada, ja que és
la festa de la confraria i on hauríem de poder
retrobar-nos-hi tots. 

- Cavalcada de Reis. Tot i que la pluja ens va fer
patir, al final la cavalcada va poder sortir sense
incidències. Amb l’Ajuntament es va acordar
que a partir d’enguany hi hauria un petit canvi en
el recorregut de la cavalcada, per qüestions de
mobilitat i seguretat dels vianants. 

A partir d’aquest any s’ha arribat un acord amb
l’Ajuntament per a tenir una base pressupostària
amplia per assegurar uns ingressos estables
per a la cavalcada reis. Així mateix i de manera
excepcional s’ha rebut un partida econòmica
extra per a poder arreglar les carrosses. 

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

- Pendonista. 
• Agraeix públicament l’actuació del Pendonista
de l’any passat, el Sr. Nacís VALTIERRA i
CAULA. 

• La Junta Directiva ha estimat convenient que
el Pendonista d’enguany sigui el Sr. Josep Maria
ESTEBA CAMA, qui ha treballat molt per la
confraria, en especial per la secció de vestes.
L’Assemblea aplaudeix la decisió.

- A la primavera es convocarà una Assemblea
General Extraordinària per escollir la nova Junta
Directiva de l’entitat. El Sr. Carles MASCORT
informa que no opta a la reelecció i realitza una
breu valoració dels 6 anys de mandat de la junta
que ha presidit. 

En aquest punt, el Sr. MASCORT es mostra
satisfet per haver aconseguit dotar d’estabilitat
interna a la confraria, així com per l’excel•lent
relació institucional que s’ha aconseguit amb el
Bisbat i l’Ajuntament de Girona. 

Destaca que s’ha treballat molt intensament per
aconseguir revifar la secció de vestes, que
estava a mínims ara fa sis anys, amb només 63
vestes. En aquest temps s’ha multiplicat per 5 el
nombre de vestes que hi participen i actualment
surten més de 300 vestes a la processó del Sant
Enterrament. S’han confeccionat 200 vestits de
vestes que ara formen part del patrimoni de
l’entitat.

La cavalcada de reis ha funcionat notablement
bé i s’ha fet canvis importants en vestuari i
arranjament del material. El President felicita el
nombrós equip de la cavalcada de reis i en
especial a l’actual coordinador de la cavalcada,
Sr. Josep MASDEVALL i PI per la feina
realitzada, així com al seu antecessor Sr. Joan
ALENYÀ i FUGUERAS, que continua
col•laborant. La cavalcada és un bona pedrera
per a que la confraria es nodreixi de noves
persones amb dots de treball i comunicació.

Referint-se al maniple de manaies, el President
es mostra content per la rigorositat del maniple,
el que ha suposat el seu reconeixement extern.
En aquests sis anys de mandat s’hauran fet cinc
sortides extraordinàries, comptant la que es farà
el proper mes de març a Amer. Com a curiositat,
aquest any és el 70è aniversari de la confraria i
revisant la documentació del 50è aniversari,
actualment només hi han 38 titulars en el
maniple de manaies que segueixin en actiu.
Pràcticament s’han incorporat 80 noves
persones al maniple en 20 anys.

Les visites d’escoles al Castrum han estat un
èxit i obren l’entitat a la societat i a possibles
nous interessats a formar part de la confraria en
un futur.



11

En l’apartat negatiu es mostra decebut per no
poder comptar amb més presència de socis a la
festivitat de Sant Pau. 

Finalment fa un sentit recordatori per tots els
confrares que ens han deixat per defunció en
els darrers anys.

Accions de present:
- Sortida extraordinària del maniple de manaies:
Aquest any es realitzarà una sortida
extraordinària del Maniple de Manaies amb
motiu del 300 aniversari de la Congregació del
Dolors d’Amer. L’organització ens han demanat
que participem dels actes que organitzen i ens
honora poder acompanyar-los el Divendres dels
Dolors a la tradicional processó de la vila.
L’endemà es preveu realitzar una trobada de
maniples de la província de Girona, però per
qüestions logístiques preferim no participar-hi i
en canvi acompanyar els manaies d’Amer en la
seva reconeguda processó.

- El PRESIDENT presenta el cartell de Setmana
Santa 2010, que es tracta d’una reproducció
d’una litografia del Sr. Joaquim Pla Dalmau de
l’any 1955 i que ha estat cedida per la seva
família.

Accions de futur:
- Enguany es crearà la comissió del 75è
aniversari de la confraria, que haurà de treballar
per organitzar actes i fomentar la seva
participació. 

- S’està pendent de poder crear la fundació a
l’espera de l’acord amb l’Ajuntament. Ja es
tenen redactats els estatuts.

4. S’inicia el quart punt de l’ordre del dia:
Presentació, per a discussió i votació, de la
proposta de nou Reglament règim intern. Es
presenta la proposta sorgida de treball de la
Comissió creada en la darrera Assemblea i que
incorpora aportacions rebudes a darrera hora.

Es realitzen intervencions dels Srs. Ramon
BOIX i VILA, Josep Maria MASFERRER i
CASTELLÀ, Jordi BATALLER i TREMOLEDA,
Carles MASCORT i YGLESIAS.

Es precedeix a realitzar tres votacions: 

En primer lloc es proposa que a la present
Assemblea General Ordinària es pugui realitzar
la votació de la nova proposta de modificació de
reglament, en comptes de tenir de convocar una
Assemblea General Extraordinària. S’aprova la
proposta per 34 vots a favor, 5 vots en contra i 7
vots en blanc.

En segon lloc es procedeix a votar una proposta
de modificació de l’article 42.C que és aprovada
per 34 vots a favor, 1 vot en contra i 2 vots en
blanc.

S’aprova modificar el text “el calçat haurà de ser
no esportiu i fosc, i el guants seran blancs” per
“el calçat haurà de ser fosc i els guants seran
blancs”.

En tercera lloc es procedeix a votar la proposta
de nou reglament de règim intern amb
l’esmentada modificació de l’article 42.C que és
aprovada per 36 vots a favor, cap vot en contra
i 1 vot en blanc.

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

Prenen la paraula els Srs. Joan ALENYÀ i
FUGUERAS, Jordi VIDAL i BANCHS i  Xavier
RIBERA i PI i Carles MASCORT i YGLESIAS .

Queden nomenats interventors els Srs. Josep
Maria MASFERRER i CASTELLÀ,  i Joan Lluís
PUATÉ i COSTA.

I sense cap més afer a tractar, es dona per
finalitzada l’Assemblea General Ordinària,
quant són les 14:00 h. en lloc i data esmentats a
l’inici.

F. Xavier Ribera i Pi, Secretari

Carles Mascort i Yglesias, President

Josep Maria Masferrer i Castellà, Interventor

Joan Lluís Puaté i Costa, Interventor
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El NOU REGLAMENT ENTRA EN VIGOR

l passat dia 27 de Febrer de 2010, i en el
curs de l’Assemblea General celebrada
al nostre “Castrum” de Sant Lluc, es va

aprovar, gairebé per unanimitat, el nou
Reglament de Règim Intern de la nostra
Confraria.

Aquest Reglament és el que regula les sortides
de les Seccions de Manaies i de Vestes de la
nostra Entitat, així com altres aspectes vinculats
al règim de puntuació, a la formació, a la
uniformitat, a la disciplina i, en general, als drets
i deures dels confrares en quant a les
esmentades sortides.

La Junta Directiva va considerar que l’anterior
Reglament, que ja tenia una antiguitat de vint
anys, havia de ser modificat en alguns punts
significats, doncs l’aplicació pràctica del mateix
no permetia, en ocasions, donar la resposta
més adequada a les diferents situacions que el
dia a dia plantejava.

En aquest sentit, i donant compliment al mandat
establert a l’Assemblea General de l’any 2009,
es va constituir una Comissió per a reflexionar i
decidir sobre com s’havia de configurar la
redacció del nou Reglament.

Les diferents aportacions fetes pels membres
d’aquesta Comissió van permetre poder
redactar una proposta de Reglament, la qual, a
la vegada, va ser objecte de noves
modificacions puntuals per a acabar de donar-li
la màxima perfecció possible.

El resultat final ha estat l’aprovació del text
acordat, de manera que aquest reflecteix el
sentir general de la immensa majoria dels
associats i, per tant, la seva aplicació es podrà
portar a terme sota l’autoritat que dóna saber
que és allò volgut per tothom.

Tal com regula el propi Reglament, aquest va
entrar en vigor a partir de la seva aprovació i,
per tant, ja és d’aplicació en aquests moments.

El text definitiu aprovat per l’esmentada

Assemblea General el trobareu incorporat a la
nostra pàgina web, juntament amb el text dels
Estatuts socials.

La Junta Directiva vol agrair a totes les
persones que han format part de l’abans
indicada Comissió, així com a totes les que, en
general, han fet aportacions i reflexions al
respecte, el seu interès en aquest important
tema social.

La Junta.

E

Podreu trobar el nou reglament a secció de
documents de la web:

http://www.manaies.org
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s difícil explicar en poques paraules el
que representa ser nomenat Pendonista
de la nostra confraria de Jesús Crucificat
Manaies de Girona i de tot el que això

comporta i representa.

Agraeixo a la Junta presidida pel Sr. Carles
Mascort per haver pensat en mi per a
representar a tots els membres de la nostra
Confraria, dins del col•lectiu de la Setmana
Santa Gironina de l’any 2009.

El Dimecres Sant, i en el moment de rebre el
Penó  a casa meva, es quan t’adones que tens
el suport de totes les persones que durant un
grapat d’anys hem estat -i estem- treballant
juntes per la Confraria. Això ha fet que tinguem
un gran vincle de companyonia i bona amistat.

Voldria donar les gràcies a tots per fer-me costat
en un dia tant joiós, a les autoritats, el maniple,
vestes i tots els simpatitzants que no cabien a
casa, però sí dins del meu cor.  

La nit del Divendres Sant és una nit de reflexió
personal, en especial el moment de la cloenda.
Un cop feta la processó, i de tornada  a la
Catedral, el cant solemne de l’oració “Crec en
un Déu” davant de la façana, fa despertar el
sentiment de fe que portem dins nostre. També
m’acompanyen els records de la meva infància,
a l’entorn de la Catedral, la seva litúrgia, els
anys que vaig cantar diàriament a l’escolania i,
sobre tot, fer cantar les campanes els dies de
festa grossa amb un repicar  totes  a l’hora.

Aquesta barreja de sentiments i records també
fa reviure a la memòria companys de la
Confraria i del Maniple que ens han deixat en
plena joventut, però estic segur que aquesta nit
de Divendres Sant estan al nostre costat. 

P.D: Les meves felicitacions per l’amic i
company Josep Mª  Esteba Cama i família, pel
nomenament de Pendonista d’enguany 2010.

Narcís Valtierra i Caula.
Pendonista 2009

PENDONISTA 2009
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SETMANA SANTA 2009

a Setmana Santa de 2009 va estar
novament marcada per la pluja. El
temps ens va respectar fins Divendres

Sant, i la processó va estar a punt de no sortir a
causa de la pluja, que queia a bots i barrals
divendres al vespre.

Fins llavors, la Setmana Santa havia
transcorregut sense més incidències, i
Dimecres Sant es va portar el Penó de la
confraria a casa del nostre benvolgut confrare
Narcís Valtierra i Caula, manaia veterà i ara ja
retirat, de qui encara tenim molt fresca la imatge
vestit de manaia, així com també el tenim ben
present com a confrare actiu i col•laborador en
múltiples activitats de la confraria; a tall
d’exemple, i com a anècdota simpàtica, segur
que tothom el recorda un Diumenge de Rams o
un Divendres Sant darrere el taulell improvisat
del castrum amb la seva afabilitat i bones dots
comercials, lliurat en cos i ànima a la seva tasca
per a la confraria.

El nou penoner, va rebre emocionat el penó de
mans del penoner sortint, Pere Masferrer i
Castellà, i el nostre estendard va quedar
instal•lat per dos dies ben a prop de Sant Lluc,
al mateix Barri Vell.

Com a nota destacada de la Setmana Santa, cal
recordar la presència de Monsenyor Francesc
Pardo i Artigas, Bisbe de Girona, a la Processó
del Sant Enterrament de Divendres Sant. El
nostre il•lustre i reverend bisbe va tancar la
processó acompanyat dels representants de la
Junta de Confraries, així com del nostre nou
consiliari mossèn Sebastià Aupí i Escarrà. Així
mateix, també cal destacar la visita que
prèviament havia realitzat al Castrum de Sant
Lluc Monsenyor Francesc Pardo.

Divendres Sant, excepcionalment, els manaies
no van obrir la processó a les deu en punt de la
nit al seu pas per la porta principal de la
catedral, sinó que la processó va arrencar més
tard a causa de la pluja, perquè quan va ser
l’hora de sortir, va començar a ploure de tal
manera que els responsables van haver de
plantejar-se a l’últim moment si s’havia de
suspendre la processó, cosa que,
afortunadament, no va succeir. El recorregut de
la mateixa, però, es va escurçar.

Com sempre, i acabada la processó, ens vàrem
acomiadar desitjant-nos bona Pasqua.

L
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SOLDAT DE PLOM 2009

any 2009 la ciutat va commemorar el
200 Aniversari del 3er Setge
Napoleònic i del anomenat ‘Gran dia
de Girona’ (19 de setembre de 1809).

Com es tradició, el Castrum dels Manaies de
Girona, va ser el lloc de les activitats i
exposicions organitzades per ‘el Baluard’,
centre d’estudis històrics i fets d’armes de les
comarques gironines, per col•laborar en els
actes que la ciutat va celebrar per recordar els
fets esdevinguts fa 200 anys.

El Baluard i l’Associació francesa de ‘le
Bivouac’, junts, vàrem convocar els millors
col•leccionistes de tema napoleònic, vàrem
omplir cinquanta vitrines de miniatures i
accessoris de l’època. L’Exposició va romandre
oberta al públic del 17 de setembre al 1 de
novembre. La inauguració va anar a càrrec de la
senyora Anna Pagans, Alcaldessa de Girona; de
la senyora Lluïsa Faixedas, regidora de cultura i
del senyor Joan Pluma, tinent d'alcalde
d'Urbanisme. Per part del Ministeri de Defensa,
va desplaçar-se a Girona l’ historiador del
Patrimoni Històric - Artístic senyor German
Segura que va ser qui va donar la conferència
inaugural sobre la persona del General Álvarez
de Castro i el tercer setge de la nostra ciutat.

Una representació de figurants de l’Associació
‘Amics de la Girona Napoleònica’ varen
col•laborar vestits amb els uniformes del
regiment Ultònia, Hússars de Sant Narcís,

Miquelets de Girona i
Heroïnes de Santa Bàrbara,
varen fer una desfilada i unes
evolucions de tir, donant molt
de realisme a l’acte, varen
ser molt admirats per el seu
rigor en els uniformes i en els
seus moviments.

Durant aquests dies, vàrem
presentar el 3er grup de
litografies que acaba l’estudi
sobre els 30 uniformes de la
Guerra del Francès, una
miniatura sobre l’Ajudant de
Camp del Mariscal Gouvion
Saint-Cyr i una figura d’una

cantinera del 2on Batalló de Voluntaris de
l’Havana el 1898.

Com sigui que varen passar per Sant Lluc milers
de persones, podem dir que la situació del
Castrum permet tenir oberta una exposició mes
de quaranta dies amb la garantia de tenir
visitants contínuament.

En el Concurs Internacional ‘Soldat de Plom
2009’ hi varen participar mes de tres-cents
modelistes, de totes les comunitats

L’
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autonòmiques espanyoles, de França, Itàlia,
Holanda, Gran Bretanya, Grècia,…Revistes
especialitzades de França e Itàlia varen
desplaçar personal per fer un seguiment del
Concurs, quan han publicat els reportatges han
coincidit que Girona continua essent una de les
convocatòries que manté un alt nivell de qualitat
i quantitat, esdevenint un Concurs de referència
en el concert internacional.

Es varen donar classes magistrals d’escultura a
càrrec dels miniaturistes italians Andrea Iotti i
Adriano Laruccia que varen ser seguides per
molts aficionats donat el gran prestigi d’ambdós.
També es va organitzar un taller de pintura en el
que hi varen participar un bon número
d’aficionats, va anar a càrrec del modelista
d’Albacete Roman Navarro, un dels millors
pintors espanyols i soci de ‘el Baluard’.

Com sempre la competició va ésser molt
renyida. Resultant guanyador en la categoria de
miniatures històriques el modelista de Santiago
de Compostela Juan Carlos Avila, amb una
escultura original d’un gaiter del 42 regiment de
highlanders a la batalla d’Elviña de 1809. En la
modalitat de Fantasia, el guanyador va ser
l’artista francès Bruno Lavallée.

L’any 2010 celebrarem el 30 Aniversari de les
Exposicions ‘Soldat de Plom’ a Girona,
l’Associació te previst tot un seguit d’actes per
celebrar aquest esdeveniment, modelistes de
tot Europa es tornaran a trobar a Girona, i ‘el
Baluard’ entrarà en el grup dels clubs mes antics
d’Europa i amb mes nombre d’exposicions a les
espatlles.

Pere Masferrer Castellà
El Baluard
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VINT ANYS DE SANT LLUC, VINT ANYS DE MAINADA
I SETANTA ANYS DE MANAIES ...

stem a les portes d’una altra Setmana
Santa. Podríem pensar que sempre és
igual, però no és així, sempre s’escau
en diferents dates i a voltes ens pot

venir marcada per alguna novetat o
esdeveniment, i enguany no n’hi falten.

El nostre Maniple de Manaies compleix el 70è
aniversari de la formació que, gràcies a aquell
grup de joves gironins plens de il•lusió i amb
moltes dificultats, l’any 1940 varen encapçalar la
Processó del Sant Enterrament de Girona.
Penso que tot el que les diferents generacions
de manaies han passat al llarg d’aquestes
dècades, totes les vicissituds que han tingut per
poder sortir i els canvis de local, ens quedaríem
perplexes. Malgrat tots els contratemps passats,
avui ens hem de sentir orgullosos, perquè
comptem amb un local digne d’admirar, i penso
que a la família manaia actual tan sols ens
queda seguir amb rectitud, orgull, serietat i
fermesa el que aquell grup de gironins va fundar
ara fa 70 anys.

Fa vint anys, el 1990, i dintre dels actes de
celebració del 50è aniversari, vaig tenir una
il•lusió, que era buscar 50 nens i nenes que
cadascun d’ells representés un any dels
manaies, o sigui com si cada infant fos una
espelma vivent. Potser aquesta obsessió de
transmetre als més petits què es pot sentir en
una nit tan gironina, em venia donada perquè jo
vaig començar amb cinc anyets a anar a la
Processó, no pas amb cap grup, sinó de la mà
d’una tia meva que li va fer il•lusió de portar-me
a la Confraria dels Dolors, on llogaven les
vestes; la mare un dia m’explicava que havia
sortit amb un metre de vora. Quan vaig tenir
dotze anys ja vaig tenir la meva vesta de la
Confraria de Jesús Crucificat “Manaies de
Girona”. Veieu doncs on porten les llavors
sembrades de petit, jo hi crec, i molt.

La fita, tot i les dificultats (doncs s’havien de
pagar la vesta), va ser d’un èxit esclatant en
quant a participació. El que varen sentir aquells
infants es indescriptible. Preguntes dels nens
com “Carme, els manaies són bons o dolents?”,

“Carme, alguns de les vestes no tenen
sabates?”, “Carme, ara estudio la història de
Jesús?”, van ser continuades. Sempre vaig
intentar contestar d’una manera entendridora el
que em preguntaven, i vaig tenir el gran honor
d’ésser  testimoni receptora de primera mà dels
seus pensaments innocents i de l’escalf de les
seves manetes, junt amb les seves carones
innocents. Tot això ho vaig aplegar al llarg
d’aquells anys, fins que la salut em privà de
participar-hi. Guardo aquests records dins del
meu cor i, com he dit més d’una vegada,
m’acompanyaran fins el darrer dia de la meva
vida.

Han passat vint anys i, com tota llavor
sembrada, ha donat els seus fruits. Molts
d’aquells petits ara son manaies, d’altres van de
vestes o porten els Passos i, el que més m’ha
agradat és que, a partir de llavors, són moltes
les Confraries que han fet el seu grup d’infants,
i això m’enorgulleix molt, ja que penso que si no
s’hagués fet, avui no gaudiríem d’aquest grup
de nens i nenes que des de petits ja
descobreixen una de les tradicions més
boniques de la nostra Ciutat, com és la de
participar a la Processó del Sant Enterrament de
Girona.

Vint anys de Sant Lluc, el somni dels Manaies,
tenir local propi després de tants trasllats,
poder-lo ensenyar amb satisfacció quan calgui,
un local que es va fer amb l’esforç de gironins i
entitats col•laboradores que varen adquirir unes
toves simbòliques. Tots els que hi vàrem
participar ens podem sentir orgullosos i podem
dir “jo també hi vaig col•laborar”. És un lloc obert
a esdeveniments diversos, Exposició de flors,
concerts, presentacions i d’altres, com va ser la
presentació del que ha estat el meu primer llibre
“La Girona que jo estimo”, i després el llibre dels
Manaies i molt més, un local on la família
manaia ens el sentim com un trosset més de
casa nostra.

Des d’aquestes ratlles vull felicitar aquesta gran
família dels Manaies de Girona per aquests
setanta anys, pels vint anys de Sant Lluc i per
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aquests vint anys de mainada. A tots aquells que
us vaig donar la mà i vaig copsar els vostres
sentiments innocents, sapigueu que no us
oblidaré mai i, sobretot, transmeteu de
generació a generació la costum d’ensenyar als
petits a estimar les tradicions i us asseguro que
per anys que passin perduraran. També vull
expressar la meva felicitació al Pendonista
d’enguany, en Josep Maria Esteba, així com el
meu agraïment a en Carles Mascort Yglesias
per permetre’m disposar d’aquest espai per a
plasmar els meus records i sentiments. 

Tinc un record molt especial pels manaies
fundadors, també pels que ja no estan entre
nosaltres i per els que ens han deixat aquest
any. Sé que per a les seves famílies serà una
Setmana Santa diferent, principalment per la
descendència que segueix desfilant, i ara vull
repetir les paraules que a un li remouen el cor, i
que són les que pronuncia el comandament just
abans de sortir a la Processó:

“VISCA SANT PAU, I VISCA ELS MANAIES !“.
Bona Setmana Santa a tothom.

Mª Carme Ribas Mora
Primera dona pendonista dels Manaies de Girona 1988 
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Abel Moreno Prades   (10 anys)  
Albert Pairó Rivas  (9 anys)    
Aleix Masferrer Juliol  (10 anys)  
Amanda Frigola Boix   (8 anys)       
Anna M, Bonifacio Noguerol  (9 anys)         
Anna Sáez Santolaya   (9 anys)          
Berta Sitja Gras  (7anys)      
Bibiana Cañigueral Julià  (10 anys)         
Carles Cardelús Falguera  (8 anys)          
Carles Jiménez López  (7anys)     
Cristina Martínez Rodríguez  (9 anys)           
Enric Perpiñá Salvatella   (8 anys)          
Esperança Boada Sànchez  (6 anys)         
Esteban Martín Hernández  (10 anys)         
Eudald Herranz Prades   (9 anys)          
Gerard Serra Gafarot   (8 anys)          
Guillem Saló Ministral   (9 anys)      
Helena Canadell Puig    (8 anys)     
Ignasi A.Quintana Tuebols  (6 anys)          
Ignasi Reixach Urcola    (4 anys)         
Isabel Pérez de Puig  (6 anys)
Jesús Martínez Benito    (10 anys)    
Joaquim Reixach Urcola    (8 anys)      
Jordi Herranz Prades   (6 anys)         
Jordi Subirà Serinyà   (10 anys)         
Josep Masdevall Pi   (9 anys)       
Laura Rigau Palahí   (5 anys)
M. Gràcia Riera Pérez   (6 anys)         
Marc Johe Calahorra   (6 anys)
Maria de las Heras de Ribot    (6 anys)         
Maria Matas Casademont   (6 anys)
Maria Reixach Urcola   (12 anys)
Mariona Quera Sans  ( 9 anys)    
Marta Angelats Nogué   (8 anys)        
Marta Subirà Serinyà    (6 anys)
Montserrat Barba Colls   (7anys)        
Montserrat Xifre Sagrera   (8 anys)           
Natàlia Rigau Palahí  (8 anys)   
Núria Dalmau Rodríguez   (7 anys)      
Núria Fàbrega Savalls   (8 anys)          
Núria Rodríguez Corcoll   (9 anys)          
Olga Casas Turró   (11 anys)      
Olga Pau Viñas   (7 anys)         
Pere Ordis Lladó    (9 anys)
Pere Quera Sans    (6 anys)
Sandra Boada Sánchez   (5 anys)          
Sergi Bonifacio Noguerol   (10 anys)         
Sílvia Nadal Blueses  (8 anys) 
Sisu Pérez de Puig (4 anys)   
Virgínia Bonifacio Noguerol   (7anys) 
Yolanda Jiménez López  (10 anys)

RELACIO DELS NENS I NENES PARTICIPANTS
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ovament, en el transcurs de la Setmana
Santa 2009, vàrem tenir l’oportunitat de
veure els petits de la nostra confraria

gaudir de l’experiència de fer de manaies per
una estona.

Aquesta quarta edició de l’assaig per a nens i
nenes va ser de nou un èxit de participació, i
vàrem comptar amb les intervencions dels
nostres confrares Francesc Masdevall i Reitg i
Ramon Boix i Vila, així com també vàrem poder
gaudir de l’acompanyament d’alguns manaies
de la banda. 

Us recordem que l’assaig és obert també als
nens i nenes que no estiguin associats a la
nostra confraria i us animem a portar-hi els
petits de les vostres famílies o coneguts. 

Recordeu també que aquells nois que facin 14
anys durant el 2009 podran presentar-se dilluns
sant a Sant Lluc a les 20.30 hores si desitgen
incorporar-se a l’assaig de manaies suplents del
maniple.

Núria Franquet i Font
Vocalia de promoció cultural

N

QUART ASSAIG DE MANAIES PETITS

Aquest any, l’assaig per a la mainada
començarà dissabte 27 de març a les quatre
de la tarda a Sant Lluc, on acabarà un parell
d’hores més tard després del tradicional
berenar que oferirà la confraria a tots els
assistents.  
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questa vida té una veritat autèntica, que
és la mort.

El 30 de Gener passat vaig sentir aquesta veritat
a prop i amb sentiment, per la mort de l’amic
Candi Jordan Torrà (q.a.c.s.), a l’edat de 70
anys. Per als joves, gran; i per nosaltres, els
veterans, encara jove.

Home de conviccions familiars arrelades, bon
pare de família, amic dels seus amics i també
crec del seus enemics, si es que en tenia, que
ho dubto. Persona treballadora com pocs, ja de
ben petit afrontant els reptes de la vida amb un
gran caràcter, somrient sempre i capaç d’ajudar-
nos a tots, fent costat als que qui ens hi
apropàvem, i incapaç de cap malifeta.

La meva amistat amb ell ve de petit, per
proximitat, i ja de més grans per la nostra
pertinença a la Confraria de Jesús Crucificat

Manaies de Girona, sortint a la Processó durant
28 anys i fins el 1997. Va ser nomenat
Pendonista de la Confraria l’any 1983 , honor
merescut per la seva assistència i dedicació.
Avui el seu fill continua la seva tasca amb els
manaies.

D’aquesta època, i durant molts anys, ens
reuníem periòdicament amb companys manaies
al negoci de casa seva, al costat d’una taula, per
parlar dels manaies i d’altres coses, tertúlies
d’amistat, amb algunes sortides, fent una bona
colla.

L’edat i la mort van deixant empremta. Candi,
manaia, amic de tots, el teu record està i estarà
sempre amb els que t’apreciem.

Joan Ferrer i Torres
Manaia com tu

A

EN RECORD A CANDI JORDAN

ENS HA DEIXAT UN GRAN MANAIA

l 16 de març  de l’any passat, va morir en
Joaquim Casal Ortiz. En aquells
moments tristos em van venir ràpidament

a la memòria les imatges de les desfilades del
Manípul amb en Joaquim. L’any 1940 vaig
compartir amb ell la primera sortida dels actuals
Manaies de Girona i vam seguir coincidint fins
l’any 1963. Els vint-i-sis manaies fundadors, que
vam sortir el primer any, vam anar deixant la
formació i a partir de l’any 1969, només ell
seguia desfilant, sortida rera sortida, sense fallar
cap Setmana Santa. Va continuar fins el 1991,
any en què va deixar de sortir, després de
cinquanta-un anys ininterromputs. Des del 1956
fins la seva darrera sortida, va ocupar el lloc
d’abanderat en la formació.

Encara em costa veure la nostra centúria de
soldats romans sense el rostre serè d’aquell

home tan ple de pau i de senzillesa. Home
tranquil, afable, constant i ferm, amb fusta de
bon cristià. Fou amant de l’esport i destacà com
jugador de bàsquet i excursionista. Sempre a
punt per regalar el seu somriure, per saludar
afablement i per demostrar la seva amistat. 

Fou sempre molt fidel a la Confraria i, a més de
sortir de manaia, va participar molts anys en la
cavalcada de Reis, encapçalant els escaladors.
Tots recordem que quan arribava a la Plaça del
Vi s’enfilava al balcó de l’Ajuntament i saludava
des de la barana de l’Alcaldia. 

Amic Joaquim, mantindrem sempre tots aquests
bons records en la nostra memòria. 

Vicenç Nogué i Arderiu

E

EN RECORD A JOAQUIM CASAL
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er als qui hem tingut l'honor de ser
comandats per en Joan Tomàs, dels
més grans als més joves, dels que

hi vam passar tants anys als que potser
només hi van desfilar una vegada, tot el
que de bo es pugui dir d'ell serà poc. Els
manaies de la III Optíada vam compartir de
prop amb ell moltes vivències, any rere
any, en les desfilades de Setmana Santa,
durant les quals feia gala de les seves
característiques seriositat, i l · lusió i
companyonia. Sempre amant de la màxima
dignitat, sabia posar seny on hi havia
rauxa, però no pas de males maneres, sinó
amb un respecte que només podia venir
d'una estimació molt gran per tots i
cadascun de nosaltres. 

Potser poca gent ho sap o se n'ha adonat,
però des del dia en què es va crear la III
Optíada i a ell li va tocar ser-ne l'optio, van
ser tan forts els lligams i la complicitat que
van unir Joan Tomàs amb tots els seus
membres que mai més, des del primer dia
i fins que va deixar de desfilar, no va voler
accedir a cap altre lloc de la formació,
quan per antiguitat i puntuació podria
haver desfilat en els càrrecs de més grau i
prestigi. Quan se li comentava el fet, solia
respondre dient: «Jo pertanyo a la Tercera,
i seré per sempre -si em voleu- el vostre
optio.» 

I així va ser. En els sopars de la III Optíada
que cada Dimecres Sant s'anaven fent any
rere any, va assistir-hi sempre que va
poder, fins i tot quan, com amigablement
dèiem, ja era «optio de la reserva». Quan
no podia venir, se'l trobava molt a faltar i
sempre hi havia algú que preguntava:
«Què en sabeu, d'en Tomàs? Ja se l'ha
avisat?» Quan ja havia deixat de sortir,
cada Setmana Santa el saludàvem, ja que,
si era a Girona, quan passàvem pel racó
qualsevol del Barri Vell on s'havia situat,
no faltava mai la veu d'en Joan Tomàs que
deia: «Vinga, nois, sou els millors!
Endavant la Tercera!» 

Si ja el trobàvem a faltar en els darrers
anys, durant les hores de la processó o
quan no podia venir a sopar, molt més el
trobarem a faltar ara, que ens ha deixat
per sempre. En Joan Tomàs i Feliu va
morir, inesperadament, el dia 15 de gener
de 2010, a l'edat de 76 anys. 

Però nosaltres no deixarem mai de
recordar-lo com un bon manaia i amic.
Com es va veure en el seu funeral, en tots
els àmbits de la ciutat en què va participar
-que van ser molts- hi havia molta gent que
se l'estimava, perquè a tot arreu hi deixava
empremta la seva gran qualitat humana.
Nosaltres també ens l'estimem molt. Ja per
sempre més, sobretot quan veurem els
manaies passar, o quan els qui surten es
cordin les cuirasses els uns als altres,
recordarem la veu enèrgica i afectuosa
d'en Joan Tomàs cridant «la Tercera a
formar!». Descansa en pau, Joan Tomàs,
optio modèlic, manaia fidel i amic de tots.

Pere Sureda i Daumis, en nom propi, del seu
company i també decurió històric de la III
Optíada, Jaime Serrano de Quintana, i de tots
els membres (tant antics com en actiu) de la
III Optíada. 

P

EN RECORD A JOAN TOMÀS



CATIFA DE FLORS PER CORPUS

a catifa de Corpus d’aquest any no va
haver de patir per les inclemències
meteorològiques que, l’any anterior,

van obligar a traslladar-la a l’interior de la
Catedral. El dia de Corpus del 2009 vam
despertar-nos amb una bona dosi de sol i una
càlida temperatura, condicions que van
acompanyar-nos tot el dia. Per tant, vam poder
crear i composar la nostra catifa amb total
tranquil•litat, i amb la llum exterior d’un dia
radiant.

Com cada any, és una activitat que va despertar
interès i força participació. El disseny d’aquest
2009 es basava en una composició d’estrelles
de diversos colors, entrellaçades, i que
formaven un dibuix geomètric molt ben ordenat.
Els clavells van ser els nostres aliats, i el
resultat final va ser un conjunt acolorit i molt
vistós.

Un cop més, esperem que aquesta activitat
perduri en el temps i que, per tant, puguem tenir
any rere any una nova catifa per la diada del
Corpus.

L
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CONCURS DE FANALETS

FEM EL FANALET PER ANAR A ESPERAR
ELS REIS, CURS 2009-2010

La tradició d'anar a esperar els Reis
d'Orient amb fanalet sembla ser que va
néixer als pobles de muntanya de les

comarques gironines fa més de cent anys, quan
els nens i nenes sortien a rebre els mags amb
un manat d'espígol encès. Més tard, el costum
es va estendre cap a la ciutat de Girona i altres
llocs del país. 

A la cavalcada de Girona, és tradicional anar-hi
amb els fanalets encesos i, en aquests últims
anys, molts dels que s'hi poden veure són els
que els nens i les nenes han confeccionat a les
seves aules en el marc de l'activitat organitzada
conjuntament per l'Ajuntament de Girona i
Manaies de Girona, i patrocinada per Hipercor.
Enguany s'ha complert la setzena  convocatòria.

RESUM DE PARTICIPACIÓ

· Total 16 centres (4 de privats i 12 de públics)
· Total 1.744 nens: 945 de P3/P4 i 799 de P5/1r
· Total 76 grups

PREMIS

CATEGORIA A  (P3 i P4 d'Educació Infantil)

PREMI                   ESCOLA
1r CEIP El Bosc de la Pabordia

2n CEE Font de l’Abella  
2n CEIP Eiximenis

3r CEIP Marta Mata 
3r CEIP Domeny 
3r CEIP Joan Bruguera  

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

PREMI                   ESCOLA
1r CEIP Vila-roja

2n CEE Palau
2n CEIP Pla de Girona

3r Escola Les Alzines
3r CEIP Annexa
3r Escola Bell.lloc del Pla

MENCIONS ESPECIALS PER A LES ESCOLES

PREMI                   ESCOLA
1r CEIP Dalmau Carles
2n CEIP Pericot 
2n Escola Maristes-Girona 

EL JURAT:

Sr. Xavier Cassan de Manaies de Girona.
Sr. Josep Maria Espinosa d'Hipercor.
Sra. Teresa Bardera de l'Institut de Ciències de l'Educació. 
Sr. Jordi Armengol professor de l’Escola Municipal d’Art.
Sra. Sílvia Teixidor  de l'Ajuntament de Girona.
Practica la secretaria la Sra. Glòria Navarro.

FESTA DE LLIURAMENT DE PREMIS

El dijous 17 de desembre de
2009 va tenir lloc la festa de
lliurament de premis al
Pavelló de Palau, amb
l’assistència dels centres
participants i una exposició
dels fanalets confeccionats a
les aules. Per acabar, en
Jordi Tonietti va oferir una
actuació musical.
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CAVALCADA DE REIS

legria a dojo El dia més esperat pels
nens i nenes es va fer realitat amb
l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Els tres Reis als Jardins Fora Muralla.El rei
Melcior, el més proper amb la mainada.
Espectacle de foc als mateixos Jardins. Gaspar
es dirigeix a saludar els nens. L'entranyable
Baltasar fa xocs de mans amb la mainada. Els
nens i nenes esperen pacients davant el
campament.

I els tres Reis van arribar a Girona. "Visca els
tres reis de l'Orient...!", cridaven els menuts pels
principals carrers de la ciutat. I visca! Perquè els
nens de la capital gironina, molts d'ells
inconscients del temps, van poder encendre els
fanalets sense paraigües, ni espelmes
embassades. I els pares, alleugerits, respiraven
tranquils mentre es guardaven pel silenci una
excusa davant la possibilitat d'un ruixat. 

La pluja va donar una treva als Reis després
d'un dia negre i del degoteig d'aigua fina al llarg
del matí. Però va ser arribar al campament
instal•lat de 5 a 6 de la tarda als Jardins de la
Muralla, i parar de ploure. Els núvols s'ho
miraven des de les altures, indecisos, mentre
els petits s'arreplegaven vora el foc de
l'espectacle i del so dels tambors. En total,

milers de persones es van congregar a les
voreres, fins on es van llançar una tona i mitja
de caramels, tots aptes per a celíacs. 

La màgica cavalcada va començar als mateixos
jardins Fora Muralla on els Reis d'Orient van
anar, a peu, fins al carrer General Mendoza
travessant l'Onyar pel pont d'Alferes Huarte, on
hi va haver focs artificials. Sense cap tipus
d'incidència, i sense que la pluja fes acte de

presència, la cavalcada va
seguir pel carrer Ultònia,
Migdia, de la Creu, Joan
Maragall, Pare Claret, plaça
Marquès de Camps, Jaume
I, avinguda Sant Francesc,
plaça Catalunya i,
finalment, la plaça del Vi.
Enguany la novetat ha estat
el canvi de ruta, del carrer
de la Rutlla al carrer Migdia,
que per culpa de les obres
al primer -una via més
estreta- van obligar
l'organització a prevenir
aglomeracions de gent. 

I tots plegats van seguir la
festa, ciutadans de Girona
però també forans. Melcior,

el de blanc, anava a la capdavantera. Eufòric,
repartia carmels fins a les àvies arrecerades
sota porxos, i els seguia Gaspar, que pujava els
nens a la carrossa. Finalment el més
entranyable, Baltasar, que amb la seva comitiva
va tancar la cavalcada amb els ritmes de
tambors. Però els Reis no anaven sols. Els
cavalls, les pastisseres, el Tarlà, l'Àguila de
Girona i desenes de patges, van acabar a la
plaça del Vi passats dos quarts de nou i, tot
seguit, disposats a repartir els regals per totes
les llars dels nens i nenes de Girona.

David Jiménez
Diari de Girona
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ALTRES ACTIVITATS DELS REIS MAGS
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esprés d'haver passat tota la nit amb els
membres de la seva comitiva repartint
els regals que havien demanat els nens i

nenes de Girona, i abans d'emprendre un llarg
viatge que els havia de portar de retorn a casa,
Ses Majestats no es van oblidar dels infants
que, ingressats a l'Hospital Dr. Josep Trueta, no
havien pogut 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.

Els nens i nenes, també els pares, van rebre
amb molta il·lusió a Ses Majestats i van gaudir
amb alegria de la seva visita, en la que tots van
tenir regals, es van endolcir amb els caramels, i
van poder compartir amb Melcior, Gaspar i

Baltasar una estona que ben segur els costarà
d'oblidar.

Ja entrat el migdia, amb l'alegria d'haver fet
feliços als infants, Ses Majestats, van
acomiadar-se de Girona amb el desig retrobar-
se l'any vinent amb tots els nens i nenes de la
ciutat.   

D
VISITA A L’HOSPITAL Dr. JOSEP TRUETA

Benvolguts Manaies de Girona:

ovament l’escola de Font de la Pólvora
es dirigeix a vosaltres amb tot
l’agraïment pel proppassat mes de

desembre en el que varem gaudir de la
presència del patge reial a les nostres aules.

Ja sabeu la il•lusió que ens fa cada any veure
els ullets dels més petits plens de joia i felicitat i
els savis consells que reben els més grans.

Moltíssimes gràcies per la vostra implicació. Va
ser un dia molt especial per tots nosaltres i
esperem poder-ho repetir el curs vinent. 

Fins aviat!

Comissió de Festes 
CEIP "FONT DE LA PÓLVORA"

N

ELS REIS VISITEN L’ESCOLA





SANT PAU 2010
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l darrer dia del mes de Febrer
d’enguany, la Confraria va celebrar,
com és habitual, la festivitat del nostre

Patró Sant Pau, amb diversos actes que es van
portar a terme a la nostra Ciutat.

Els esmentats actes es van iniciar amb una
visita a l’església de Sant Feliu de Girona, que
va reunir a un nombrós grup de confrares.
Aquesta visita tenia per objecte conèixer i
apreciar diversos indrets que habitualment no
es poden visitar i que, per la majoria
d’assistents, eren completament desconeguts.
Ens vam dividir en dos grups i vam poder gaudir
d’una llarga visita ben singular, podent apreciar
igualment unes vistes del propi temple i de la
Ciutat certament sorprenents.

Acabada aquesta visita de gairebé dues hores,
es va portar a terme, a la mateixa església, la
Missa que cada any celebrem amb motiu de la
nostra festivitat patronal, oficiada pel nostre
Consiliari Mn. Sebastià Aupí.

Posteriorment, i en el Restaurant “El Cabrit”, es
va portar a terme un dinar de germanor, al que
van assistir una setantena de persones.
Finalitzant el mateix, i després d’unes paraules
del President, es va celebrar el tradicional

sorteig de regals, conduït pels confrares Xavier
Ribera i Narcís Reixach, assistits dels nens
Miquel i Núria que els van fer d’ajudants.

Va ser una jornada festiva molt maca i la que
esperem que en futures edicions s’hi afegeixi
encara més gent.

E





EL PAS DE L’ECCE HOMO

quest pas tan familiar de la nostra Confraria i
que destaca per la diversitat de la composició
original que té, ens pot invitar avui a fer una

petita reflexió i una petita pregària.

Una reflexió sobre aquesta expressió: “l’Ecce homo”.
Un “Ecce homo”, que em suggereix “un credo”. Però
no un credo qualsevol, sinó “El Credo” exemplificat en
un tarannà, que en aquests moments és
inqüestionable, com és el de Jesús. 

Un tarannà que porta a Jesús a aquesta escena, que
encara avui ens fa perdre dins un sac de preguntes: el
judici de l’innocent. Un Judici, on intervenen molts
elements: la intencionalitat de Caifàs, el menyspreu
burleta d’Herodes, la covardia de Pere, la companyia
dolorosa de Maria, el desconcert de Joan...

Però el que més ens sorprèn és l’actitud de Ponç Pilat:
La seva ceguesa volguda per comoditat. Perquè ell
sap que Jesús és innocent. Que està al davant d’un
cúmul de despropòsits vers Jesús. Ben segur que
Ponç Pilat està acostumat a tractar amb elements
agressius, amb peces qüestionables, amb gent
desesperada capaç de qualsevol cosa. Però aquest
Jesús, que et parla amb fermesa, que en la seva

nuesa colpejada té més majestat que molts senadors
romans, i que parla d'un Regne que no és polític sinó
espiritual, et convenç. 

Pilat és una icona que podríem tenir a les nostres
tauletes de nit, per recordar-nos que les bones
intencions no són res sense posar els mitjans
possibles, especialment quan les tenim. En la seva mà
està fer justícia, però sucumbeix a les amenaces: "el
seu prestigi", "la seva posició davant Roma", "la seva
província ...". En el fons, Pilat cedeix, malauradament,
a un xantatge: "Crucifica’l o prepara't per que la regió
es converteixi en un polvorí!". "Tanca els ulls si vols,
renta’t les mans, càrrega sobre les altres consciències
la seva vida, però condemna’l." I Pilat ho fa. Tanca els
ulls, es renta les mans, opta per allò convenient i oblida
l'essencial que és ser just.

I aquí “l’Ecce Homo” (Aquí teniu l’home). Aquí teniu una
raó de viure diversa a tota coneguda fins el moment
que considereu un perill per les vostres seguretats i
esquemes establerts. Una Vida que és viscuda des de
la serenor d’un mateix, l’amistat amb els demés i la
creença absoluta de viure una experiència de Déu
inesgotable i esperançada. Una vida que tot ho creu
possible! I aquesta vida, Jesús, l’expressa sincerament
i senzillament en una tirallonga d’anècdotes exquisides
d’humanitat en paraules, silencis i gestos. Convertint-
se així, ell mateix, en un llibre obert on podem llegir i
engrescar-nos en la seva història. Una història que,
també, ens la proposa a cadascun de nosaltres perquè
ens la fem nostra. Perquè li sapiguem, també, donar
aquell toc exquisit, que només nosaltres mateixos,
podem donar. Un toc que exclogui aquesta escena
trista de Pilat del nostre fer. Siguem així petits
recordatoris de l’Amor de Déu a tots els homes. Un
Amor que troba un gust desproporcionat en la Justícia,
la Llibertat i la Pau. Que els nostres gestos, paraules i
silencis expressin en la mesura possible aquest
Evangeli de “l’Ecce Homo”, aquest Evangeli de
Jesús.

Molt bona Pasqua a tothom!

Mn. Sebastià Aupí
Consiliari
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om sabeu, ja fa una colla d’anys
que la confraria participa de la
tradició de les catifes de flors de

Corpus de la ciutat, juntament amb d’altres
confraries. El fet és que podria ser una
activitat molt participada, i més quan és
una activitat molt familiar en la qual hi
poden col•laborar  persones de totes les
edats. 

Potser perquè és una activitat menor de la
confraria, o perquè la convocatòria es fa a
través de la pàgina web però no s’envia
per carta, lluny de les dates de Setmana
Santa, el fet és que és una activitat que
compta amb una baixa participació per part
dels nostres confrares.

Amb l’ànim d’incentivar la vostra presència
i participació en aquesta activitat us
proposem que us animeu a presentar el
disseny de la catifa d’enguany.

Adreceu els dibuixos de la vostra catifa
al nostre apartat de correus, el 322 de
Girona.

Els vostres dissenys han d’ajustar-se a les
següents indicacions:

-Podeu fer arribar els dibuixos fets a mà o
impresos, però en qualsevol cas, els heu
de lliurar en paper.

-El disseny ha de ser original.

-Els dibuixos s’han d’acolorir.

-Un mateix confrare pot presentar diverses
propostes

-No oblideu fer constar el nom de l’artista i
un telèfon de contacte, com també el nom
d’un adult responsable del nen o la nena si
l’artista és menor d’edat.

Les catifes es poden ornamentar amb
motius geomètrics, florals o religiosos,
però en qualsevol cas, recordeu que les
dimensions reals de la catifa seran uns 7
metres de llargada per 2 o 2’5 metres
d’amplada.

Qualsevol confrare pot fer-nos arribar les
seves idees, sigui quina sigui la seva edat,
i ho podeu fer fins a primers de maig, quan
haurem d’anar escoll int quin serà el
disseny de la catifa d’enguany.

Animeu-vos a enviar les vostres propostes!

C

CATIFA DE FLORS 2010: ENVIEU-NOS LA VOSTRA PROPOSTA DE
DISSENY



SECCIÓ DE VESTES

a tornem a tenir la Setmana Santa a
tocar i, aquest any, esperem no haver de
patir fins l’últim moment mirant el cel,

doncs les pluges dels dos últims anys ja ens han
ben escarmentat.

La secció de vestes està en plena etapa de
consolidació. Durant els darrers anys s’han
confeccionat moltes vestes i s’ha augmentat
molt la participació a les sortides dels dimecres
i divendres sant. Ara és l’hora consolidar tota la
feina feta fins ara, continuar deixant buits els
armaris de Sant Lluc, senyal que les nostres
vestes són al carrer, fent honors al nostre
pendonista, acompanyant els nostres manaies i
participant a la processó.

Continuem posant a la vostra disposició les
vestes i complements, per tal que tothom pugui
participar en els actes de Setmana Santa. I
agrairem la vostra col•laboració en aquest
aspecte, si teniu alguna vesta que no feu servir
i podeu cedir-la a alguna altra persona que
vulgui sortir.

No podem oblidar-nos de donar el nostre més
sincer agraïment a tothom que hi participa, des
de la mainada més petita fins als més veterans.
Així com tampoc podem oblidar-nos d’agrair
especialment l’ajut desinteressat de les
persones que estan a Sant Lluc col•laborant
amb tot el que faci falta, dels arrengladors que
procuren per tothom, per l’actitud i pel
desenvolupament de la processó i dels portants
dels passos, tant importants com
imprescindibles. A tots vosaltres, moltes gràcies
per continuar ajudant-nos a tirar endavant!
Esperem veure-us a tots la propera Setmana
Santa i per molts anys!.

Roser Massanas i Ordóñez
Vocalia de vestes

CALENDARI D'ATENCIÓ A LES VESTES

Per tal d'atendre a tothom qui necessiti vestes,
atxes o per adquirir qualsevol dels seus
complements, ens podreu trobar a Sant Lluc els
dies següents:

Dimarts 23 de març, de 19.30 a 21 hores.

Dijous 25 de març, de 19.30 a 21 hores.

Dissabte 27 de març, coincidint amb l'assaig
de mainada, de 16 a 18 hores.

Diumenge de Rams (28 de març), al llarg del
matí, coincidint amb la jornada de portes
obertes del Castrum.

Dilluns 29 i dimarts 30 de març (dilluns i
dimarts sant), de 19 a 21 hores.

Divendres sant (2 d'abril) al llarg del matí,
coincidint amb la jornada de portes obertes del
Castrum.

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

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

http://www.manaies.org

J
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ELS SIGNES DE LES OPTIADES DEL MANIPLE DE MANAIES DE GIRONA

Per Francesc Masdevall i Reitg

nguany hem volgut continuar amb la temàtica dels estendards dels Manaies que
vàrem iniciar fa dos anys amb els articles sobre la bandera del Maniple i el Signe
del Comandament. Reculem setanta anys d'història i ens situem a l'any 1941, quan

es va construir el primer signe per la incipient i renovada formació dels Manaies de Girona
de després de la Guerra i que originà la creació definitiva dels quatre Signes orgànics de
les Optiades.  

Els signes orgànics o signum de les Optiades, amb simbologia pròpia i diferent per cada
un d'ells, són l'estendard o l'emblema propi d'aquestes unitats i el seu element
identificador inseparable. Els altres signes de l'actual formació del Maniple són els Signes
d'Honor, que representen les quatre portes romanes de l'antiga Gerunda i que desfilen
juntament amb la bandera del Maniple. Aquests no són tàctics; són honorífics.          

El Signum de les legions romanes

Segons la tradició, l'orígen dels Signum romans es remunta a
l'època republicana quan al camp de batalla, per reunir una
agrupació de 100 legionaris, s'alçà un feix o manat de fenc lligat
a la punta d'una llança. Des de llavors aquest manat donà el nom
de manipulus a aquestes agrupacions. L'evolució que
experimentaria aquell primitiu manat de fenc fou decisiva per
convertir-se en veritables estendards per a les diverses unitats de
la legió.  

Els signum que ostentaven les diferents seccions legionaries eren
elements distintius de gran importància que varen assumir
funcions primordials en la posada en escena de les formacions. 

Des del punt de vista tàctic, els signum varen ser de gran ajuda
en les operacions en què es produïen moviments de masses,
senyalant el lloc exacte de concentració de cada unitat o
formació, i servint de guia encapçalant les seves marxes i
desplaçaments. En el camp de batalla, servien com a senyal
visual per reunir i reorganitzar la formació després de la dispersió
produïda per la lluita.

ELS SIGNES DE LES OPTIADES

E
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Els Signum tenien simbologia pròpia que es
representava amb figures singulars i diferents
destinades a les diferents unitats de la legió. Els
legionaris els tenien gran estima. La representació
màxima fou el símbol de l'Aquila o l'àguila, esculpida
en fusta daurada, que s'alçava sobre una asta o llança,

a la qual es podien afegir les condecoracions rebudes per la seva unitat. També els
signum podien portar altres símbols, com el Laurus o corona de llorer, el Pegasus o cavall
alat, l'Imago o imatge d'alguna persona rellevant, l'aper o porc senglar, el taurus o brau,
el Lupus o llop, etc. Aquesta identificació també s'aconseguia completant els signum amb
elements tèxtils de colors exclusius, en forma de penjolls o petites teles quadrades on es
reproduïa, també, la simbologia i la numeració de la unitat a què pertanyia.           

El legionari portador del signum, anomenat signifer, depenia directament del
comandament de la seva unitat. Es conserva el gravat d'un signifer imperial de la legió
XIV, del segle primer de la nostra era, en una estela de Gneo Musio del Museu de
Maguncia, a Alemanya. També hi és reproduït en la coneguda Columna de Trajano i l'Arc
de Constantí de Roma.
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Precedents del Signum del Maniple de Manaies

Està documentada la presència de manaies a les processons de Setmana Santa de
Girona des de l'any 1751. Aquesta tradició es mantingué viva fins el 1936, en què la
revolució prèvia a la Guerra Civil aniquilà tota manifestació religiosa. 

Una fotografia d'autor desconegut, de l'any 1915, mostra l'agrupació dels antics manaies
amb el seu equipament i dos estendards amb una gran tela penjada d'un pal travesser
reproduint la típica inscripció romana S.P.Q.R. Però aquests estendards eren del tipus
vexillum i en la foto no es distingeix cap estendard del tipus signum. 

Acabada la guerra, la idea de recuperar els manaies a la processó del Divendres Sant
seguia en peu. El 1940 es varen llogar 26 disfresses de soldat romà a un magatzem de
Barcelona. La fotografia d'aquell  grup de manaies del nou Maniple gironí mostra, com a
únic estendard, un manaia abanderat (Joaquim Casals) portador d'un vexillum penjat
d'una llança per mitjà d'una vara transversal. Aquella formació tampoc tenia signum.   

Any 1941. El primer Signum del Maniple de Manaies

L'èxit d'aquella improvisada formació de manaies va
animar la idea de crear un Maniple amb equipament
apropiat. Els confrares Joaquim Pla i Dalmau i Josep
Ma Solà varen estudiar el disseny dels nous
manaies, sota la direcció històrica del Dr. Lluís Ma
Pericot. La columna Trajana de Roma inspirà el nou
vestuari i el nou equipament, essent notable la
representació que hi figura dels signes que calia
reproduir.    

La construcció del Signum pels nous manaies es va
plantejar de fusta daurada amb full d'or. Consistia en
dos plafons travessers decorats amb motllures i
separats per un petit rodell estriat. Va rematar-se amb
una artística talla de fusta que reproduïa, amb
riquesa de detalls, la típica aquila o àguila romana
descansant sobre un oval estriat muntat per damunt
del travesser superior. Les inscripcions esculpides a
la part del davant del signe representaven les sigles
S.P.Q.R. amb lletres romanes. El complement
ornamental del signe va ser dues petites borles
vermelles penjades dels remats en forma de fus
estriat muntat als extrems del travesser inferior. El
nexe d'unió amb el pal que faria d'asta seria una
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El primer signe de l'any 1941, destinat al nou Maniple de Girona, és el mateix signe de l'actual Primera Optiada.
L'única diferència està en les petites borles vermelles penjades del travesser inferior que l'any 1948 es traslladen al
superior, però més grans, de llana groga i vermella   



valona de fusta tornejada, de sota de la qual sortiria un serrell color grana. Aquest nou
signe va ser costejat per la farmàcia del Sr. Josep Ma Pla i Dalmau i l'esbós era del seu
germà Joaquim. Es construí als tallers de Dalmau Carles Pla.   

La creació d'aquell signe Aquila es va
preveure honorífic dins el Maniple i, per
tant, no integrat dins la secció dels
manaies de la fila. El seu lloc dins la
formació era davant de la banda fins el
1945. Els anys 1946 i 1947 se situà
darrere d'aquesta agrupació. L'any 1946
el Maniple s'organitza amb dues seccions
o Optiades, però no és fins el 1948 que el
signe Aquila es destina a la 1a d'aquestes
unitats. Llavors, per la 2a Optiada es crea
un nou signe. Des d'aquell moment
aquests dos signes passaren a  ser
orgànics.  
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Les dues cares del símbol Aquila, de talla de fusta
daurada amb full d'or. Representa l'àguila imperial
romana. 

És una escultura que, malgrat la seva petitesa,
presenta molt detall i qualitat.     

Aquest símbol es va construir als tallers de Dalmau

Carles Pla, l'any 1941. 

15 de maig del 1947, dia de l'Ascensió, a la torre
Gironella. 

El Mestre Banda Narcís Omedes Colomer, mostrant el
signe Aquila en una sortida fotogràfica fora muralles.
A la seva esquerra, l'Optio Pere Gibert.      



Es curiós esmentar que, fins l'any 1945, l'estendard que centrava l'evolució dels
moviments de "la roda" dels manaies de la fila era la bandera del Maniple (portada per
Joaquim Casal) i en la processó es col·locava, com corresponia, entre les dues fileres de
manaies, a l'estil dels signes de la formació actual.  

L'equip de l'uniforme del signifer d'aquesta primera època va ser el de manaia ras, com
els altres signes, amb la túnica vermella i l'armadura metàl·lica, lògicament sense l'escut
i amb la bandolera portadora del signe.  

El primer manaia exercint de signifer, l'any 1941, segons propi testimoni, va ser en Ramon
Castells Mañé. En la formació del Maniple, publicada en el programa de Setmana Santa
de l'any 1946, trobem el nom de J. LLinás i el de l'any 1947 J. Oliu. 
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Les dues cares del primer Signe del
Maniple, amb el símbol Aquila i les dues
borles grans de llana penjades dels
fusos estriats que es col·locaren al signe
l'any 1948 (vermella i groga) i l'any 1957
(vermella). MCMXLI representava l'any
1941 de construcció. I OP. representava a
la Primera Optiada (gravat l'any 1948) .   

Any 1941. Plaça dels Apòstols de la
Catedral. Grup de manaies del nou
Maniple gironí, la tarda del Divendres
Sant  amb els nous equips i el signe
portat per Ramon Castell i Mañé. 

Es va fer aquesta sortida extra per pujar
al recinte antic de Girona a fer "fotos" i,
fins i tot, un "film" i anar a saludar,
després, el senyor bisbe Josep Cartanyà.
De retorn, es trencà la formació, els
manaies a sopar, es tornaren a vestir i
assistiren a la Processó de la nit.  

Cal ressaltar la indumentaria d’aquells
primers equips a base de llauna
emporporinada, les espardenyes i les
mitges que els hi cobrien les cames.

Amb les barbes postisses aquells
primers manaies pretenien amagar la
seva fesomia.
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Any 1948. El Signum de la II Optiada del Maniple de Manaies.

Amb l'increment dels efectius del Maniple, l'any 1946 la formació s'organitzà en dues
seccions o Optiades, comandades per un Optio cada una. La bandera del Maniple, que
fins llavors anava entre les dues fileres de l'única secció que tenia aleshores la formació,
se situa entre la 1a i 2a Optiades. Aquell any i el següent, la 1a Optiada no comptà amb
cap manaia que centres les evolucions i per la 2a Optiada s'improvisà un manaia (Narcís
Grosset) que se situà al centre de les dues fileres del final de la formació, i que es
mobilitzava en el moment necessari per centrar l'evolució de "la roda" d'aquesta Optiada.

Per fi, l'any 1948, l'antic signe Aquila deixa la seva funció honorífica i s'integra a la 1a
Optiada per assumir la funció tàctica i de guia d'aquesta secció. Per la 2a Optiada es crea
un altre signum i es distingeix amb un gran medalló que presenta el relleu de la cara d'un
legionari insigne. El medalló és de talla de fusta daurada sobre l'oval estriat reglamentari.
La resta del signe es construeix igual al de l'Aquila. Cal detallar que, a partir d'aquell
moment, se suprimeixen les petites borles que ornaven la part inferior del signe,
col·locant, als dos signes, dues grans borles de llana groga i vermella penjades d'uns
fusos llargs i estriats situats als
extrems del travesser superior. La
part frontal dels signes es manté
amb la inscripció S.P.Q.R. i, en la
posterior, es grava el número de
l'Optiada en el travesser superior
i l'any de creació del signe en
l'inferior. Així resultà: I OP. i
MCMXLI,  per la 1a Optiada. Per
la 2a: II OP.  i MCMXLVIII. Aquest
treball es va realitzar als tallers de
Dalmau Carles Pla.       

Les dues cares del símbol Imago. És un
baix-relleu tallat a la fusta que es va daurar
amb full d'or. 

Representa la imatge d'un legionari
destacat. Porta casc i barba, i forma un
dibuix molt ben adaptat al cercle del
medalló.    

Aquest símbol es va construir als tallers de
Dalmau Carles Pla, l'any 1948. 

Les dues cares del Signe de la II Optiada,
amb el símbol Imago i les dues borles
grans de llana verda penjades dels fusos
estriats.

La inscripció MCMXLVIII representa l'any
1948 de construcció del signe i II OP.
representa la Segona Optiada.  



El primer manaia que va exercir de Signifer de la II Optiada va ser el confrare Toca,
segons consta en el programa de la Confraria de l'any 1948.  

Any 1957. El Signum de la III Optiada del Maniple de Manaies.

La primera referència sobre el Signum de la III Optiada la trobem l'any 1957. Aquest signe
es construeix amb la finalitat de servir per una eventual III Optiada que podria formar,
únicament, en agrupar el personal del Maniple d'una manera diferent a l'ordinària. A partir
de l'any 1958 aquest signe es col·loca de Signum de Comandament, desfilant darrere el
Centurió, simbolitzant la seva autoritat amb la Manus Dextera que remata aquesta
ensenya. Com hem vist, aquesta missió podia modificar-se davant el comès especial de
servir de signe per a la III Optiada.

En aquest sentit, l'any 1960, en haver de reduir la cavalleria del Maniple per falta de
cavalls, la formació s'organitza en tres optiades de setze manaies cada una. Llavors el
Signifer de Comandament, amb la Manus Dextera, deixa la funció d'escorta i s'integra a
la III Optiada com a signe reglamentari. El color blanc de les borles del signe, propi del
centurió, és l'indici dels seus orígens, color que continua encara vigent.
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Les dues cares del símbol del Signe de Comandament,
de talla de fusta daurada. Representa la Manus Dextera
pròpia del Signum Praefectus. 

Aquest símbol va ser esculpit als tallers de Dalmau
Carles Pla, l'any 1957.  

Les dues cares del primer Signe
de Comandament, amb la Manus
Dextera. Les  borles de llana
blanca  sintonitzaven amb el
color del Centurió. Les
inscripcions s'ajustaven al
mateix criteri dels signes de les
Optiades. MCMLVII representava
l'any 1957 de construcció del
signe. III OP. representava la
Tercera Optiada, quan aquesta
formava extraordinàriament.  



La construcció d'aquest signe es va plantejar, com els altres, de fusta esculpida i daurada
amb full d'or. El remat de la Manus Dextera representava el palmell de la mà dreta alçat
al front, i simbolitzava l'autoritat del Comandament. El complement del signe va ser dues
borles de llana blanca que sintonitzaven amb el blanc de l'uniforme del Centurió. Les
inscripcions esculpides a la fusta seguien el mateix criteri dels altres dos signes: les sigles
S.P.Q.R. al davant, i  l'any de construcció MCMLVII i el nombre de l'Optiada titular, - III
Optiada -, al darrere, malgrat que aquesta última referència no s'avingués amb la funció
alterna de Signe de Comandament. Aquest treball es va realitzar als tallers de Dalmau
Carles Pla.   

La construcció del signe de la 3a Optiada, assignant-li borles de llana de color blanc
pròpies del Centurió, ocasionà la renovació del color dels signes de les altres Optiades,
que eren de mescla de llana vermella i groga. Així, per la 1a Optiada es donà,
acertadament, el color vermell, i per la 2a es trencà motlles amb el color verd.        

Amb la formació del Maniple
amb tres optiades, a partir de
l'any 1960, el Centurió queda
sense Signum de
Comandament. L'any 1984 es
recupera aquesta figura i se'l
concebeix muntat a cavall,
especialitat més en consonància
amb la missió d'escorta de la
figura muntada del Centurió (1).
El nou signe també canvia de
format i se'l preveu totalment
diferent al altres signes de les
Optiades, però el símbol de
remat havia de ser la mateixa Manus Dextera del signe de Comandament de l'any 1957
que havia passat a la III Optiada. Es trasplanta la Manus al nou signe i, pel signe de la III
Optiada, es crea un nou símbol, també de talla de fusta daurada, que representa el
Laurus o corona de llorer, atribut de la victòria. D'aquesta manera, el Signe de
Comandament quedava resolt amb el símbol que li era propi, i el de la III Optiada podia
gaudir d'un símbol apropiat. L'autor del disseny del nou signe de Comandament, muntat
a cavall, va ser el manaia Xavier Masgrau (2).
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El Signum de l'actual III Optiada, amb el símbol Laurus igual per cada
cara, en tallat a la fusta daurada amb full d'or. Representa la corona de
llorer de la victòria de les legions romanes. Va substituir la Manus
Dextera. Porta les dues borles de llana blanca penjades dels fusos
estriats. La inscripció MCMLVII representa l'any 1957 de construcció del
signe i III OP. representa la Tercera Optiada.     



El primer manaia que va exercir de Signifer de Comandament, inscrit a la formació del
Maniple, el trobem en el programa de l'any 1958, personificat pel manaia Emili Saguer. Al
següent any el va succeir el manaia Ramon Boix que llavors es reintegrava a la formació
procedint de l'escala d'infans, després de tres anys de penitència sense sortir, per no tenir
encara la talla i l'edat reglamentàries.  

Any 1958. El Signum d'Equites del Maniple de Manaies.

El nostre Maniple va començar a tenir manaies muntats a cavall des de l'any 1943,
encapçalant la formació amb tres equites amb llança i dos bucinator amb llargues
trompetes romanes. Aquest escamot s'anà ampliant i millorant amb la introducció dels
timpanis o timbaler muntat i la biga (més tard seria triga) o carro romà de dos cavall.
Aquest tema donaria per tot un article, però ara toca parlar del Signum d'equites i, per
justificar-lo, cal donar la referència que l'Optiada d'equites es va crear com a tal l'any 1958
amb motiu de la reestructuració de la cavalleria del Maniple. Llavors es retiraren de la
formació les trompetes, els timpanis i la biga (anys més tard es tornaria a incorporar). La
nova secció de llancers a cavall es va equipar exactament igual a les optiades a peu, però
sense l'escut i suprimint les capes.

Aquesta nova secció muntada acreditava la seva condició d'Optiada per la inscripcions
que figuren en el seu propi signe creat l'any 1958: IV OP. equivalent a Quarta Optiada i
any MCMLVIII gravades darrere dels dos travessers. Així, la nova Optiada d'Equites es
composà d'un Optio, un signifer i dotze equites amb llança (no comptà amb infans).
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Vista d'escorç i de perfil del símbol del Signe de la Quarta
Optiada o d'Equites, de talla de fusta daurada. Representa
el Pegasus o cavall alat. 

Aquest símbol va ser esculpit als tallers de Dalmau Carles
Pla, l'any 1958.  



Aquesta composició tingué
més o menys variacions al
compàs de la disponibilitat de
cavalls o exigències de la
formació (3). 

El signe simbolitzava la imatge
del Pegasus o cavall alat
clàssic de la iconografia
romana. També va ser de talla
de fusta daurada muntada

sobre el típic oval estriat. La resta del signe era igual als altres tres existents, amb les
borles de llana color blau penjades dels
fusos estriats del travesser superior. La part
frontal del signe mantindria la inscripció
S.P.Q.R. i en la posterior, com hem dit, s'hi
gravaria IV Optiada i l'any de creació del
signe, MCMLVIII. La construcció es va
efectuar als tallers de Dalmau Carles Pla.    

El primer manaia exercint de Signifer de la
IV Optiada o Optiada d'Equites va ser el
confrare Josep Ros Riu.  

* * *

I donem punt final a aquest article sobre els
signes de les Optiades del Maniple de
Manaies de Girona. El que n'hem dit ha
vingut a ser un elogi a un model de signe,
adoptat i adaptat del que, fa set dècades,
els nostres fundadors havien vist a la
Columna Trajana de Roma. Va ser un bon
model per imitar. L'aparent senzillesa
compositiva del signe no li sostreu, el més
mínim, la qualitat de les coses ben fetes.
Els nostres signes, de proporcions
modestes però perfectes, tenen la
corporeïtat i el relleu necessaris perquè,
amb els ingredients romans que li corresponen, constitueixin una rèplica perfecta dels
Signum de les Cohors de les Legions romanes de l'època de Crist.
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Les dues cares del Signe de IV Optiada
o d'Equites, amb el símbol Pegasus i les
dues borles grans de llana blava
penjades dels fusos estriats.

La inscripció MCMXLVIII representa
l'any 1958 de construcció del signe i IV
OP. representa la Quarta Optiada.       
representa la Tercera Optiada.      

El Signifer d'Equites de l'any 1970, Manel Masdevall i
Reitg, passant per la Rambla en la processó del
Divendres Sant.  



Una vegada més he d'agrair a la Confraria l'oportunitat d'haver-me concedit espai en
aquest butlletí, i al nostre president, Carles Mascort, pel coratge que sempre em dóna per
continuar amb aquests escrits sobre l'equipament dels nostres Manaies. Cal esmentar,
també, l'apreciable col·laboració de l'amic manaia Jordi Tomàs, maquetista del butlletí,
que cada any em dedica temps i paciència per resoldre els problemes de compaginació
que li plantejo, i que resol amb un encert indiscutible.

Girona, març de 2010 

NOTES

(1) La figura del Signe de Comandament muntat a cavall queda justificada per ser signe d'honor del Centurió. Munta a cavall
per raó del seu càrrec, però no està adscrit a l'Optiada d'Equites. Aquesta secció està perfectament definida, a semblança de
les optiades a peu. El Signe de Comandament pertany, únicament, a l'escorta d'honor del Centurió. Per això porta el fulard groc
genèric del Maniple i no el blau de l'Optiada d'Equites.              

(2) Fe d'errata: L'article de l'any passat puntualitzava que el nou Signum de Comandament, muntat a cavall, va ser dissenyat
pel nostre antic president Joaquim Pla i Dalmau. Aquesta afirmació era errònia ja que el veritable autor del disseny, en aquell
moment, va ser el manaia Xavier Masgrau.   

(3) Actualment, amb les optiades a peu de 20 manaies i els equites a 8, aquesta Optiada d'Equites a cavall és pobra de
contingent. Aquesta nota ha pretès testimoniar l'existència d'una Quarta Optiada, muntada a cavall (IV OP. tal com resa el seu
signe).

De l'article de l'any passat:
La nota escrita de l'última foto de grup que diu: "Any 1970, a la p/ dels Apòstols de la Catedral. Acte de presentació del Maniple
al nou bisbe de Girona Dr. Narcís Jubany. III Optiada..." Ha de dir: "Any 1964,...". 
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Any 1985. Els quatre signes de les Optiades i el signe de Comandament, en formació per pujar l'escalinata de la
catedral i participar en l'acte final de la processó del Divendres Sant. D'esquerra a dreta: Ferran Giron Cardona, Lluís
Castillo Barris, Carles Pérez-Desoi Fages, Joan J. Muñoz Pérez i Lluís Pérez Desoi.     



51

Any 1955. La Primera Optiada a la processó del Divendres Sant, entrant a la Rambla. El Signifer és Joaquim Busquets
Fernández. Cal destacar, al fons de la foto, els dos magnífics cavalls blancs de la "biga" o carro romà que portava
l'Auriga, el comandant Ricard Fina Menció.    

EL SIGNUM AQUILA DEL MANIPLE DE MANAIES DE GIRONA
EN RECONEIXEMENT DE LA SEVA SETANTENA SETMANA SANTA

QUE ES COMPLIRÀ ENGUANY



DIMECRES 23 DE MARÇ

- De 19:30 a  21 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIJOUS 25 DE MARÇ

- De 19:30 a  21 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DISSABTE 27 DE MARÇ

- De 16 a 18 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

- A les 20 hores, a la Catedral de Girona, missa pels difunts de la confraria.

DIUMENGE DE RAMS (28 DE MARÇ)

- Al matí, jornada de portes obertes del Castrum. Préstec de vestes, atxes i venda de
complements.

DILLUNS I DIMARTS DE SETMANA SANTA (29 I 30 DE MARÇ)

- De 19 a 21 hores, préstec de vestes, atxes i complements.

DIMECRES SANT, 31 DE MARÇ

- A les 19 hores, concentració de totes les vestes per anar a fer el lliurament del penó.

DIVENDRES SANT, 31 DE MARÇ

- Al matí, ornamentació i pujada dels nostres passos.

- A les 18.30 de la tarda, concentració de totes les vestes per anar a recollir el
pendonista

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

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE VESTES
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PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE MANAIES
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DIJOUS, 18 DE MARÇ

- A les 20 hores, 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 d’ Amer i del Dimecres i Divendres Sant.

DILLUNS, 22 DE MARÇ

- A les 22 hores,  Assaig conjunt titulars i suplents del maniple de manaies per la sortida
extraordinaria a Amer.

DIVENDRES, 26 DE MARÇ

- A les 19:00,  Al punt de trobada del Passeig de la Copa, sortida cap a Amer.

DISSABTE, 27 DE MARÇ

- De les 16 fins les 19 hores, assaig d'infants obert a la mainada de Girona.

DIUMENGE, 28 DE MARÇ

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

DILLUNS i DIMARTS, 29 i 30 DE MARÇ

- A les 20.30 hores, 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 22 hores, assaig general de tot el maniple a la plaça dels Apòstols. Entre les
21.30 i les 21.45 hores el secretari passarà llista, de la mateixa forma que es fa a
l'entrada al castrum durant les sortides de Dimecres i Divendres. A les 21.45 hores
s'hauran de recollir les llances i timbals al castrum de Sant Lluc.

DIMECRES SANT, 31 DE MARÇ

- A les 19 hores, al castrum reunió de tot el maniple per fer el lliurament del penó.
- A la tornada, desfilada pels carrers de la ciutat.

DIVENDRES SANT, 2 D'ABRIL

- A 18.30 hores, 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 22 hores, assistència a la Processó del Sant Enterrament.





NOTES DE REGLAMENT

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

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

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

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

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

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

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

b) Els titulars: Les justificacions d’absència a l’assaig del Dilluns Sant es podran
presentar fins a les 22:00 h del mateix dia. Les justificacions d’absència a l’assaig de
Dimarts es podran presentar fins a les 22:00 h del mateix Dimarts Sant. Les
justificacions d’absències a l’assaig del Dilluns o del Dimarts Sant es podran presentar
de manera excepcional fins al Dimecres Sant a les 13.00 h, sempre que, a criteri de la
Junta Directiva, l’absència sigui a causa de motius d’impossible coneixement a priori.
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FORMACIÓ MANIPLE  ANY 2010
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EQUITES
Cuadrat  Pèlach, Marc (Signe)

Rufi Rigau, Carles Rivas i Graver, David Cornelà  Font, Marc Castro  Ayllón, Elies (Dec)

POTENTIORS
Masdevall Reitg, Francesc (Dec)

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

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

BANDA
Falcó Huguet, Carles (Optió)

TIMBALS
Fernàndez Rodriguez, Carles Herranz Pradas, Jordi Masdevall Pi, Josep Font i Bermejo, Jaume 

Moret Pastells, Quim Mascort Yglesias, Marià Cuadrat Pèlach, Daniel Moret i Pastells, Marc

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

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

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

COMANDAMENT
Mas Cots, Narcís (Centurió)

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

I OPTIADA
Jou Comas, Gaspar (Optió)

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

Sant Canal, Lluís
Murias Closas, Aser

Otal Bautista, Joaquim
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.
Borrell i Ripoll, Marc 

Bonnin Vilaplana, Marc
Trull Poch, Eudald

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

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

Gutierrez i Alsina, Miquel
Font Pujades, David

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

Pons Pratsevall, Pere
Molina i Ginés, Xavier

Buisan Montenegro, Jordi
García López, Joan Baptista

Casán Luís, Fc. Xavier
(Signe)

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

Garcia Vila, Albert
Molina Ginés, Marc
Arbossé Riu, Jordi

Ferrer i Fornells, Martí
Galera Recasens, Jordi

Ayats i Vidal, Enric
Masdevall Pi, Francesc
Escatllar i Homs, Jaume

BANDERA
Juandó Marcó, Pere (Optió banderer)

Puaté Costa, Joan (Optió comandament)

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

III OPTIADA
Masferrer i Castellá, Josep M (Optió)

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

Jordan Vila, Candi
Roca Ros, Miquel
Batlle i Díaz, Ivan
Roca i Ros, Antoni

Muntada Artiles, Joan 
Prior Tió, Ramón

Morera i Noguer, Roger 
Boadas Vaello, Carles

Valero Campos, Anton
(Signe)

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

Yoldi Altamirano, Claudi
Sáez Jubero, Àlex

Colom Arnau, Xavier 
Torres Mendoza, Gustavo Adolfo

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

Muntada Artiles, Ramon

ESCORTA EQUITES
Pérez Abuyé, Diego (Optió)

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



Num. Cognoms i nom 1940-07 Any 2008 Any 2009 Extra Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

52
46
42
42
40
43
45
34
33
33
32
32
30
31
30
31
29
31
30
27
27
25
25
24
25
24
23
25
22
24
28
24
25
23
22
21
22

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

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

14
10
13
12
14
11
6

14
14
12
12
12
14
12
13
13
13
10
11
11
11
11
11
11
10
11
11
8
11
9
4
9
6
8
9
9
8

68
58
57
56
56
56
53
50
49
46
46
46
46
45
45
45
44
43
43
40
39
38
38
37
37
37
36
35
35
34
34
34
33
33
33
32
32
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Num. Cognoms i nom 1940-07 Any 2008 Any 2009 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

Batallé i Tremoleda, Jordi
Boadas i Vaello, Carles
Alibes i Cabrillana, Daniel
Molina i Ginés, Xavier
Lapiedra i Fortuny, Àngel
Pradas i Jubert, Eduard
Ribera i Pi, F. Xavier
Delgado i Velázquez, Enric
Jordan i Vila, Candi
Galera i Recasens, Jordi
Masdevall i Pi, Francesc
Pérez i Abuye, Diego
Muntada i Artiles, Joan
Muntada i Artiles, Ramon
Subirà i Lorenzo, Xavier
Castro i Ayllon, Elies
Cuadrat i Pèlach, Daniel
Escatllar i Homs, Jaume
Arbossé i Riu, Jordi
Molina i Ginés, Marc
Cuadrat i Pèlach, Marc
Bonnín i Vilaplana, Marc
Buisan i Montenegro, Jordi
Masdevall i Pi, Josep
Casan i Termes, F. Xavier
Prat i Viñals, Miquel
Rufí i Rigau, Carles
Sáez i Jubero, Àlex
Sureda i Jubany, Marc
Puignau i Moreno, Albert
Pèlach de Ribot, Rafel
Masferrer i Juliol, Aleix
Trull i Poch, Eudald
Cornellà i Font, Marc
Moret i Pastells, Quim
Herranz i Pradas, Eudald
Mascort i Yglesias, Marià
Falcó i Dispès, Joan

21
22
18
18
24
19
18
18
19
18
17
16
20
16
17
17
16
19
18
16
15
16
16
14
14
14
15
18
16
16
15
13
14
12
13
13
15
15

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

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

8
6

10
10
4
8
9
9
8
9
9

10
7

10
8
8
9
6
6
8
9
7
7
9
9
8
7
5
5
6
6
8
6
9
7
6
4
4

31
30
30
30
29
29
29
29
29
29
28
28
28
27
27
27
26
26
26
26
26
25
25
25
25
24
24
24
23
23
22
22
22
22
22
21
20
20
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Num. Cognoms i nom 1940-07 Any 2008 Any 2009 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

Moret i Pastells, Marc
Yoldi i Altamirano, Claudi
Cruz i Vázquez, Manuel
Soriano i Carreño, Josep
Buiza i Canals, Jordi
Coll i Casademont, Carles
Oduber i Martorell, Pau
Ordis i Pla, Miquel
Herranz i Pradas, Jordi
Férnandez i Rodríguez, Carles 
Bonifacio i Mallorquí, David
Font i Rodeja, Adrià
Pérez de Puig, Narcís
Planas de Farners, Joan M.
Sant i Canal, Eduard
Sant i Canal, Lluís
Pons i Pratsevall, Pere
Roca i Geronés, Xavier
Reverter i Nogué, Xavier
Colom i Arnau, Xavier
Font i Bermejo, Jaume
Torres i Mendoza, Gustavo Adolfo
Ayats i Vidal, Enric
Gutierrez i Alsina, Miquel
Lopez i Cadena, Francesc Xavier
De Quintana i Tuebols, Ricard
Borrell i Ripoll, Marc
Roca i Ros, Miquel
Murias i Closas, Aser
Morera i Noguer, Roger
Ferrer i Fornells, Martí
Batlle i Díaz, Ivan
Rivas i Graver, David
Ferrer i Crehuet, Santiago
Garcia i Vila, Albert
Bisbe i Pradas, Agustí
Otal i Bautista, Joaquím
Darné i Freixenet, Oriol
Roca i Ros, Antoni

11
12
11
10
13
11
12
12
11
8
9
7
7
11
7
6
5
5
4
3
3
5
4
3
3
2
3
6
4
3
4
2
3
2
1
1
1
2
3

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

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

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

20
19
19
19
18
17
17
16
16
16
16
15
14
13
12
12
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
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OPTÍADA
Num. Cognoms i nom Any baixa Any 2009 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

Valtierra i Caula, Narcís
Tomàs i Bartra, Rafel
Moreno i Tarrés, F. Xavier
Subirà i Paris, Narcís
Barbany i Puig, Oriol
Bonifacio i Sánchez, Sebastià
Matas i Casademont, Pere
Frigola i Cano, Iban
Motjé i Prat, Marçal
Rosell i Campmajó, Xavier
Barriuso i Vidal, Pere
Arana i Carreras, Carles
Prat i Andreu, Oleguer
Candel i Serra, Jesús
Font i Rodeja, Marc
Milla i Guitart, Manel
Reverendo i Mascort, Albert
Trigo i Moreno, Óscar
Murias i Closas, Joel
Herrera i Plana, Daniel
Grau i Moré, Bernat
Cassany i Alemany, Marc
Cassany i Alemany, Joaquím
Vila i Casellas, Oriol
Xunclà i Lloret, David
Anda i Bataller, David
Duran i Casas, Josep Lluís
Férnandez i Usón, Xavier
Morillo i Peña, Joan
Font i Domenech, Sergi
Jimenez i Gavilanes, Enric
Fina i Serrano, Josep Maria
Codinach i Jara, Aitor
Callís i Pascual, Carles
Murias i Closas, Adrià
Castelló i Bravo, Julià
Creuhet i Baraza, Eduard
González i Frigola, Eloi
Martínez i Llapart, Eduard
Molina i Benito, Joan

2009
2009
2010
2010
2010
2009
2010
2009
2009
2010

2009

2009

2010

41
25
20
16
20
16
11
6
4
6
1
5
3
1
1
1
1
3
1
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

11
4
6

10
5
6
3
2
3
0
3
0
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

52
29
26
26
25
22
14
8
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Any 2008
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ÉQUITES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-07 Any 2008 Any 2009 Extra Total

1 Bohigas i Maynegre, Jordi 2009 14 0 0 3 17

BANDA PIFRES
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-07 Any 2008 Any 2009 Extra Total

1
2
3
4

Tomàs i Bartra, Jordi
Ordis i Lladó, Pere
Moreno Asso, Gerard
Ministral i Rosa, Ferran

2010
25
11
0
1

0
1
1
1

1
0
1
0

8
4
3
1

34
16
5
3
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BANDA PERCUSSIÓ
Num. Cognoms i nom Any baixa 1940-07 Any 2008 Any 2009 Extra Total

1
2
3
4
5

Reixach i Urcola, Joaquim
Boix Vila, Aleix
Martínez i Alba, Ignasi
Pradas i Ruiz, Daniel
Genover i Estévez, Joaquím

2009 7
1
1
0
0

0
1
1
0
0

0
1
0
0
0

4
2
0
0
0

11
5
2
0
0

www.manaies.org
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Num. Cognoms i nom 1940-07 Any 2008 Any 2009 Extra Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

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

38
39
37
28
24
24
24
24
22
24
21
25
20
22
19
21
20
18
17
19
11
13
10
10
9
7
7
5
7
7
7
7
6
5
3
3
2
3
3
3
3
3
2
1
1
2
2
2
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0

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

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

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

47
45
40
34
33
33
29
28
26
26
25
25
25
24
23
23
21
20
20
19
15
13
12
10
9
9
9
8
7
7
7
7
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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PENDONISTA 2010
Aquest any, s’ha anomenat pendonista de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona
el Sr. Josep Mª  Esteba Cama.

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

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

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

COMUNICATS

DIMECRES SANT

Arrengladors
Jordi Vidal i Banchs
Joaquim Amich i Costa
Narcís Ventura i Pujolràs
Rafel Garcia i López

DIVENDRES SANT

Portant del guió
Rafael Garcia i López

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

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

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

Arrengladora del pas de La Caiguda
Roser Massanas i Ordóñez

Acompanyants Consiliari
Pere Codina i Gironella
Robert Xifra i Anglada

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

ORGANITZACIÓ VESTES SETMANA SANTA 2010
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Recordem a totes les vestes que recullin la seva atxa en les hores que s’han establert.

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

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

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

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

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

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

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

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

Banda de música:
Dimecres sant: Valero i Cateuras, Roger 
Divendres sant: Guillazo i Casas, Marc

1era. Optiada:
Dimecres sant: Ferrer Picó, Jan
Divendres sant: Viñas i Redondo, Arcadi

2ona. Optiada:
Dimecres sant: Mas i Juanola, Biel
Divendres sant: Serres i Mont, Josep

3era. Optiada:
Dimecres sant: Valero i Cateuras, Adrià
Divendres sant: Cornellà i Carrera, Joan

INFANTS SETMANA SANTA 2009



EL CARTELL D’ENGUANY

69

quest any es compleix el setantè
aniversari de la fundació de l’actual
Maniple de Manaies. La Junta Directiva

ha considerat important poder retre un
homenatge i record a aquelles persones que
l’any 1940 van iniciar aquest camí. Era una
qüestió d’estricta justícia.

I amb aquesta idea, ens va semblar adient
poder presentar aquest any un cartell que en fes
referència commemorativa. Ens hi va ajudar, de
manera indirecta, un article del Conseller
Joaquim Nadal, obrint una línia de record molt
interessant.

Tota vegada que un dels fundadors de l’actual
Maniple, ni més ni menys que qui fou President
d’Honor de la Confraria en Joaquim Pla i

Dalmau (q.a.c.s.), era un excel•lent artista, va
semblar més que adequat poder fer servir una
seva obra com a cartell i, per tant, com a imatge
de l’Entitat per a les sortides de Setmana Santa
d’aquest any 2010.

S’ha de destacar, i ho valorem molt, la plena
col•laboració de la família Pla, qui va posar a la
nostra disposició diverses obres. Ens va
semblar, seguint el seu criteri, que aquesta en
concret era, per diferents raons, la més
adequada.

L’obra en qüestió, feta l’any 1955, té una gran
potència cromàtica. A més, reflecteix una figura
del Maniple avui en dia desapareguda, la qual
cosa incideix en la buscada commemoració
històrica.

Moltes gràcies doncs a la nova aportació de la
família Pla, a la nostra Entitat. I moltes gràcies,
en aquest cas d’ordre espiritual, a en Joaquim
Pla i Dalmau, per aquest darrer servei a la
Confraria.

A



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

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

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

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

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

INSTRUCCIONS PER ALS MANAIES

INSTRUCCIONS PER A LES VESTES

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

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

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

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

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

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