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Un bon any
Un any més m’adreço mitjançant aquest butlletí a tots vosal-
tres, ho faig amb molta alegria i il·lusió. Fa més de deu mesos
que estem commemorant el 75è aniversari de la Confraria, en
els quals hem celebrat tots els actes que teníem previstos amb
notable èxit d’organització i participació, que han servit, alhora
que commemorar el feliç aniversari, fer traslladar a tota la ciu-
tadania gironina aquesta fita tan important per a tots nosaltres.

Ara, en els mesos de febrer, març i abril, hi ha previstos els
actes més assenyalats de l’aniversari. Aquests són els darrers
i són els actes que deixaran més petjada en el nostre record.

L’edició del llibre del 75è aniversari, amb una impressió de mil exemplars, en el qual, entre
altres coses, recull la història de la Confraria durant aquests anys, amb especial atenció als
últims trenta. La concentració dels manaies de tota la província per desfilar pels carrers de
Girona, el proper 29 de març, s’espera l’assistència de més de 750 integrants. La inaugura-
ció d’una plaça, que portarà el nom dels Manaies, en la qual s’ubicarà una escultura al·le-
gòrica de la nostra Confraria, obra de l’escultor gironí Domènec Fita i Molat, d’una alçada de
més de sis metres cinquanta, com a record perenne del nostre aniversari.

També durant aquest dies tindran lloc l’exposició de les fotografies que s’han presentat en
el Concurs de fotografia artística organitzat per la Confraria amb motiu de l’aniversari, i l’ex-
posició dels treballs dels alumnes de les escoles de Girona que han presentat per escollir
el que serà el pòster dels Manaies a la Setmana Santa de 2016.

Quan aquest dies de Setmana Santa visiteu Sant Lluc, us adonareu que li hem rentat una
mica la cara, gràcies a una subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de
la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ens ha permès rehabilitar com-
pletament el local de sabateria, construir dos lavabos en els locals de la Secció de Vestes,
fer un arranjament en profunditat a l’entrada de Sant Lluc amb intervenció a la porta prin-
cipal, la substitució de les toves que estaven trencades i pintar a fons tota la nau central, i
els locals de sabateria i de la secció de vestes.

Com veieu, com a president, estic molt content de poder presentar-vos tota aquesta activi-
tat, que si Déu vol, i els actes que falten celebrar de l’aniversari, i tots els actes de la pro-
pera Setmana Santa, si surten bé, podrem alegrar-nos d’haver completat un bon any,
celebrant com es mereix el 75è aniversari de la Confraria i haver posat al dia el nostre cas-
trum dotant-lo d’uns equipaments necessaris i una rehabilitació que li feia molta falta des-
prés de vint-i-cinc anys d’ haver-lo inaugurat. 

Narcís Reixach i Blanch
President

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
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Ordre del dia:
1. Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea i aprovació,

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

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

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

Desenvolupament de la sessió:
Inicia la sessió el President, Sr. Narcís REIXACH i
BLANCH, que saluda els assistents.
Tot seguit pren la paraula el Secretari, que fa la lectura de
l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any anterior
i l’acta de l’Assemblea General Extraordinària correspo-
nent a les passades eleccions presidencials de l’entitat,
segons el que disposa el primer punt de l’ordre del dia.

1. El Secretari, Sr. Francesc MASDEVALL i PI, llegeix les
esmentades actes i s’aproven per unanimitat; sense
que ningú tingui cap esmena ni comentari a realitzar.

2. El Tresorer, Sr. Xavier SERRA i SAMBOLA, realitza la
presentació del balanç econòmic i del compte de re-
sultats de l’any 2013. 

Prossegueix el tresorer fent la presentació de la previsió
d’ingressos i de despeses que integren el pressupost de
l’exercici 2014. En aquest punt, el Sr. President exposa
que se separa completament, des del punt de vista
econòmic, la previsió d’ingressos i de despeses dels
actes del 75è aniversari, respecte als de les activitats or-
dinàries de l’entitat. Exposa que com a President no au-
toritzarà la realització de cap activitat de l’aniversari si
no es disposa del pressupost suficient, és a dir, sota cap
concepte s’endeutarà la Confraria.
Seguidament s’aprova per unanimitat, i sense cap co-
mentari al respecte, tant el balanç i el compte de resul-
tats de l’any 2013, com la previsió d’ingressos i de
despeses del pressupost del 2014. 

3. Arribats al tercer punt de l’Ordre del dia, pren la pa-
raula el President per tal de fer l’exposició de l’informe
de Presidència, en què realitza una relació de les acti-
vitats que s’han dut a terme durant aquest any:

– Setmana Santa 2013. Un any més la meteorologia ens
va respectar, tant les sortides del Maniple del Dimecres
i Divendres Sant per acompanyar la Processó, vàrem

Extracte de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Jesús Crucificat – Manaies de Girona, celebrada el
divendres 21 de febrer del 2014 a les 20.00 h, en segona convocatòria, al local social de l’entitat, l’església de Sant
Lluc, amb l’assistència de 33 associats.

gaudir d’un temps excel·lent, això i la bona disposició
i implicació de tots els confrares titulars i suplents del
Maniple, així com totes les vestes que ens van acom-
panyar, va fer que ambdues sortides i la participació a
la Processó, fossin un èxit.
Agrair molt especialment als confrares que formen
part de les seccions especials del Maniple, per la
seva dedicació i assistència en els assaigs extres i vo-
luntaris, programats a banda dels generals per a tot
el Maniple.
Agrair a la pendonista 2013, Mercè Sagrera Corbera,
haver acceptat, custodiat el Penó i portar-lo amb tota
dignitat a la Processó del Sant Enterrament.
Un record i agraïment a l’artista plàstic que va fer i cedir
el Cartell de la Setmana Santa 2013, David Martínez.

– Temps de Flors i Exposició de soldats de plom. Com
cada any es va cedir l’espai de Sant Lluc a l’organitza-
ció de l’exposició de Flors de Girona durant la segona i
tercera setmana del mes de maig. Cal felicitar molt ca-
lorosament el projecte i el treball tècnic de la Sra. Anna
Camps.
El mes d’octubre, com cada any, l’associació del Ba-
luard va fer la seva tradicional exposició de soldats de
plom. 

– Loteria de Nadal 2013. Aquest any, hem tornat a posar
a la venda participacions de loteria de Nadal que, tot i
la crisi generalitzada, va tenir força acceptació, no arri-
bant a les quantitats de venda d’altres anys, però amb
la voluntat d’afermar vincles entre confrares i compra-
dors i alhora deixar un petit benefici que és de molt d’a-
grair.
En aquest punt, la col·laboració del confrare i amic,
Carles Mascort, en la confecció, repartiment i control
de les butlletes de participacions que fa arribar a un
gran nombre de confrares per a la seva venda.

– Festivitat de Sant Pau. Enguany, el passat dia 9 de fe-
brer, vàrem celebrar la diada del nostre Patró, Sant
Pau. Prop de cinquanta socis vàrem visitar el Pesse-
bre de La Roseta, a Cartellà, vàrem gaudir d’una mag-
nífica homilia del monjo de Montserrat, confrare i
amic, el pare Bernat Juliol, en la missa celebrada pel
nostre consiliari Mn. Sebastià Aupi, a l’ermita de
Santa Afra. Seguidament vàrem degustar un magnífic
àpat de germanor en el Restaurant El Racó de Can
Pep. 

21 de febrer de 2014 -  EXTRACTE DE L’ACTA
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– Cavalcada de Reis. Per cinquanta-novè any, l’Ajunta-
ment de Girona ens va encarregar organitzar i treure als
carrers de la ciutat la Cavalcada de Reis. Val a dir que
gràcies a la dedicació de molts confrares, el bon temps
que vàrem gaudir i el fet que fos diumenge, va fer que
s’aplegués una immensa multitud al llarg del recorre-
gut. Recorregut que es va ampliar fins al carrer Emili
Grahit, amb la finalitat de donar més cabuda als es-
pectadors.
Aquest any, s’ha treballat en els costos d’organització,
ja que l’Ajuntament ens ha baixat, per segon any con-
secutiu, l’import del conveni. En els mesos de juny i ju-
liol es va parlar amb tots i cadascun dels proveïdors per
mirar d’adequar el seu cost al total de la quantitat re-
buda per l’Ajuntament. La resposta en la majoria fou
positiva.
Per la cavalcada d’aquest any, es continuarà rebaixant
dins el possible el cost total d’aquesta, sense que això
es pugui visualitzar per part del públic, en una minva
d’espectacularitat i organització, ja que com molts de
vosaltres sabeu, aquest any serà retransmesa per TV3
per a tot Catalunya. 
Igualment, i dins el mateix període que té lloc la Caval-
cada, s’ha organitzat el tradicional concurs de fanalets
adreçat a les escoles de la ciutat, i els Reis van visitar
els nens ingressats a l’hospital Trueta el dia 6 de gener.
Vull agrair especialment als companys de junta, Xavier
Casan i Joan Bta. Garcia juntament amb els camarlencs
de les diferents comitives i el grup de col·laboradors,
el seu esforç per tirar endavant tot el que envolta la Ca-
valcada de Reis.

– Preparació dels actes de la propera Setmana Santa.
Enguany s’estan preparant els actes de Setmana Santa,
properament rebreu el butlletí, on trobareu totes les
instruccions i detalls del programa d’actes.
La Junta directiva ha escollit pendonista en la persona
de JOSEP MARIA CARMANIU, que ha acceptat de tot cor
l’oferiment i al qual des d’aquí i en nom de la Confraria,
dono les més expressives gràcies.
Aquest any, la Junta ha encomanat el Cartell de Set-
mana Santa al confrare i amic Max Varés, que ens ha
fet una realització artística de gran qualitat, i al qual
agraïm molt la seva col·laboració

– Obres i inversions. S’han acabat les obres d’adequa-
ció de la sala que acull les reunions de Junta Directiva,
la secretaria del 75è aniversari i l’arxiu històric de do-
cumentació i material de la Confraria. S’ha equipat de
mobiliari consistent en una taula de reunions, una taula
auxiliar d’administració, un ordinador amb impressora

i un armari metàl·lic, cedit per la Cambra de Comerç,
per guardar-hi tota la documentació històrica.
Aquesta Setmana Santa sortirà en formació el signe de
la banda i en la formació de les vestes s’estrenaran els
cirials, dissenyats pel confrare Xavier Masgrau i realit-
zats pel també confrare Ramon Boix, als qual agraïm
des d’aquí la seva col·laboració.
Els dos passos estrenaran nova il·luminació amb bom-
betes i focus leds que, a part de permetre modernitzar
tota la instal·lació, donarà més qualitat de llum, per-
metrà substituir els grups electrògens per unes bate-
ries recarregables que seran propietat de la Confraria i,
en conseqüència, no haurem de dependre dels serveis
que ens presta la Junta de Confraries.
En el pas de la caiguda de Crist, s’ha aprofitat per re-
habilitar i netejar les làmpades que bona falta feia.

– 75 aniversari. El dia 1 d’abril, amb la celebració de la
roda de premsa per presentar tots els actes i les activi-
tats programats, començaran les celebracions del 75è
aniversari de la refundació de la nostra Confraria.
En aquest punt de l’Assemblea, prenen la paraula el Sr.
Lluís Jerez, en què exposa les activitats que es porta-
ran a terme per a la celebració de l’aniversari.
En aquest moment de l’Assemblea, el Sr. President ex-
posa que és convenient adaptar els Estatuts de l’entitat
a la realitat actual, en aquest sentit proposa modificar
tres articles, procediment que es formalitzarà oportu-
nament i adequadament l’any que ve.

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

Prenen la paraula els Srs. Joan ALENYÀ FUGUERAS,
Carles BOADAS VAELLO, Ramon BOIX VILA, Narcís AR-
BUSSÉ PUIG, Pere JUANDÓ MARCÓ i Jordi BATALLE
TREMOLEDA. 

Queden nomenats interventors els Srs. Francesc PÈ-
LACH BUSOM i Pere JUANDÓ MARCÓ.

I sense cap més afer a tractar, es dóna per finalitzada
l’Assemblea General Ordinària, quan són les 21.30 h,
en el lloc i la data esmentats a l’inici.

Francesc Masdevall i Pi Narcís Reixach i Blanch
Secretari President

Francesc Pèlach Busom Pere Juandó Marcó
Interventor Interventor

21 de febrer de 2014 -  EXTRACTE DE L’ACTA
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Benvolguts manaies, confrares i amics,

Començo amb un tòpic de tots els pendonistes: ha passat
un any, si no fos que ja tenim al davant el butlletí del 2015,
no m’ho creuria; i quin any “manaísticament” parlant; tru-
cada del president per al nomenament de pendonista i, a
partir d’aquí, emoció sobre emoció i preparacions. Sense
adonar-me’n, el Dimecres Sant ha arribat i reps a casa teva
totes les autoritats, familiars i amics. De sobte, sents els
timbals, els pifres lluny i els manaies es van acostant; ja els
tenim a pocs metres, acompanyen la pendonista i bona
amiga, la Mercè, que amb la seva innata simpatia em fa l’en-
trega del Penó. Per mi resulta un moment al·lucinant; tinc la
sensació de gran festivitat per l’alegria que brolla de tots
els acompanyants. No cal dir que la solemnitat de la Pro-
cessó del Sant Enterrament de Divendres Sant ho supera
tot, i és el moment més important i sublim de totes les grans
satisfaccions viscudes aquests dies.

Apartat especial es mereix el 75è aniversari, del qual gaudirem plenament aquest any i, com
a manaia, l’atzar m’ha donat l’oportunitat de ser el darrer pendonista que ha lluït el vetust
Penó que, any darrere any, ha viscut totes les processons d’aquest llarg període. A partir
d’ara restarà a Sant Lluc i gaudirà d’un merescut repòs.

Desitjo plenament i de tot cor que aquest 75è aniversari es converteixi en els indestructibles
fonaments dels Manaies de Girona que amb totes les dificultats viscudes en el pas dels anys,
avui ja superades amb la participació de tants i tants gironins, perdurin en el temps i des d’a-
questes línies encoratjo la joventut que lluiti per continuar aquesta bonica tradició, de la ma-
teixa manera que ho van fer aquells gironins que varen posar la primera pedra l’any 1941
comandats pel senyor Joaquim Pla, dels quals avui tenim la darrera i única representació amb
el pendonista d’aquest 75è aniversari, el manaia, mai millor dit, de soca-rel Josep Oller i Mató.

Per molts anys.
Josep M. Carmaniu Busó

8

PENDONISTA 2014
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Com es tradició durant les Fires de Girona, es va
celebrar la XXXIV Mostra de Miniatures Històri-
ques i el XIV Concurs Internacional Soldat de Plom.

Aquest any es commemorava el 300 aniversari
de la Guerra de Successió Espanyola, el 200 ani-
versari de la sortida de les tropes franceses de
Girona i el 100 aniversari de la I Guerra Mundial.

L’escultor Antonio Zapatero va modelar una fi-
gura que representa un tambor del regiment de
Sant Narcís i que va ser la figura commemora-
tiva de l’exposició.

A pesar de la crisi, el Concurs de Girona s’ha
mantingut en primera línia competitiva, col·lec-
cionistes de moltes comunitats autonòmiques
espanyoles, de França, de Bèlgica, d’Holanda,
d’Alemanya, d’Itàlia, de Portugal, de Brasil...
varen trobar-se a la nostra ciutat.

Durant el Concurs, l’escultor italià Adriano La-
ruccia i el pintor francès Louis d’Orio varen im-
partir una classe magistral de com modelar i
pintar una figura. En aquest cas Perseus, estem
parlant d’artistes de renom mundial.

En les vitrines, s’hi podien admirar més de 700
figures en competició, un jurat internacional va
encarregar-se de seleccionar els guanyadors. El
‘Best of Show’ Històrica el va guanyar Gustavo
Gil, el ‘Best of Show’ Fantasia el va guanyar un
modelista francès.

Pere Masferrer Castellà
El Baluard

SOLDATS DE PLOM 2014

Un any mes,
Sant Lluc ha estat
punt de trobada
dels millors
modelistes
del món.
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TEMPS DE FLORS A SANT LLUC

Una vegada més, com cada any, Girona Temps
de Flors –durant les aportacions dels partici-
pants als concursos de plantes i flors, que s’hi
convoquen– fa que s’accentuï la bellesa del
lloc, i el converteix en un dels indrets de visita
imprescindible durant l’esdeveniment.

S’hi exhibeixen els dos passos de la confraria
de Jesús crucificat i les armadures, llances, es-
cuts i insígnies de l’agrupació dels Manaies.
També s'hi pot veure el retaule de Sant Lluc,
magnífic treball escultòric del segle XVIII.

Un any més, una munió de nens es van presentar al
Castrum, per participar en l’assaig que organitzem la Confraria
adreçat especialment a la mainada de la ciutat.

Enguany no es podrà fer l’arbitral assaig per a mainada, ja que estan organitzant els actes del 75è aniversari

10

VUITÈ ASSAIG MANAIES PETITS
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Gràcies
Certament que celebrar el 75 aniversari és motiu de goig i d’agraïment. Cal agrair als fundadors,
als seus continuadors, als qui durant 75 anys han assumit la responsabilitat i han format part de
la confraria, tant la secció de vestes com la secció de manaies.

L’expressió més repetida en un aniversari és FELICITATS!

Doncs sí, felicitats a tots els qui sou membres de la confraria. Felicitar no és només un desig és,
alhora, un compromís. Desitjo en nom de la Diòcesis de Girona i de la ciutat que sigueu feliços
com a confrares. 

Per aquells que han format part de la confraria dels seus inicis fins avui i que han mort, que el
desig de felicitat es converteixi en pregària: que participin de la vida per sempre amb Jesús, Se-
nyor de la vida, que han acompanyat i honorat pels carrers de la ciutat, fins a expressar, amb la
seva actitud, una confessió d’amor i confiança durant la processó i quan la seva imatge puja so-
lemnement per les escales de la Catedral el Divendres Sant a la nit.

Enguany, el penó de la confraria se us confia a tots els pendonistes que heu exercit aquest honor
i responsabilitat durant tants anys. Per això la junta ha considerat que es portaria el penó a la
casa de tots, que és la casa del bisbat, casa Carles. Així tots el pendonistes també podeu sentir-
vos ben representants.

Per mi serà un goig acollir-vos i acollir el penó, símbol de la vostra confraria.

Recordeu a qui acompanyeu i a qui representeu
Acompanyeu dos passos “l’Ecce Homo (heus aquí l’home)” quan Pilat presenta Jesús al poble
amb aquestes paraules i Jesús caigut a terra portant la creu al coll. Certament que Jesús és
l’home, el model de persona que cal tenir sempre present. Alhora portant i acompanyant Jesús
amb la creu al coll i caigut a terra a causa del sofriment i cansament, ens ajuda a confiar que ell
està amb nosaltres en les nostres creus, quan estem enfonsats i que ens cal ajudar-nos a por-
tar-les i a aixecar-nos.

Certament que un escamot de legionaris romans varen ser els qui conduïren Jesús pels carrers
de Jerusalem fins al Calvari, i varen assegurar que es compliria l’ordre del governador Ponç Pilat.
Però el cap d’aquell escamot, el centurió
romà, fou el primet i l’únic que quan
Jesús acabà de morir proclamà la pri-
mera confessió de fe: “Veritablement
aquest home era fill de Déu”.

També alguns soldats romans foren testi-
monis que quelcom molt important havia
passat en el sepulcre, a la matinada del
diumenge, quan hi feien guàrdia per evi-
tar “el robatori del cos”. Tanta fou la sor-
presa per la importància de la notícia, que
hagueren de comprar el seu silenci.

11

RECORDEU A QUI ACOMPANYEU I A QUI REPRESENTEU
AJUDEU-NOS A CELEBRAR I VIURE LA SETMANA SANTA
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Vosaltres, manaies, que representeu aquell escamot de legionaris, ens recordeu cada any el
clam o la confessió de fe, de reconeixement de Jesús, d’aquell centurió i la sorpresa que quel-
com nou va passar en el sepulcre: la seva resurrecció.

Un prec: ajudeu-nos a continuar vivint i celebrant la Setmana Santa
En la cloenda del pregó de Setmana Santa de l’any 2014, reflexionava sobre el significat de l’a-
nomenada “religiositat popular” tot recordant el meu pregó de l’any 2009. Cal tenir present que
en el nostre temps constatem, sovint amb pena, una creixent ignorància del significat nuclear del
cristianisme, que alhora esdevé una mancança cultural i social.

Què significa aquesta expressió?

En els moments actuals, la presència al carrer, en algunes ocasions significatives, d’imatges que
recorden els grans misteris de la nostra salvació, i sobretot de les persones que amb estimació,
fe i pietat les acompanyen, poden esdevenir ocasió d’evangelització, de formació cristiana, de
pregària, i alhora ocasió per suscitar en el cor de molts les preguntes més fonamentals de la
vida i acollir la proposta de Jesús.

Es tracta d’experiència, de moments intensius, però que ens retornen l’esperança i ens mouen a ser
millors, perquè ens sentim estimats i salvats. No podem oblidar la dimensió cultural que ofereixen
i que expliquen tarannàs de la nostra ciutat, les seves arrels més profundes i la seva identitat. 

Francesc Pardo i Artigas
Bisbe de Girona
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MEMÒRIA I ESPERANÇA DEL 75 ANIVERSARI
DELS MANAIES DE GIRONA

Quan celebrem un aniversari important, com de tres quarts de segle de presència a Girona, ens
adonem de la gran importància de la Memòria.

Veiem que els massa petits o els desmemoriats no tenen la capacitat de recordar. En el primer cas,
el temps posarà les coses al seu lloc i, de mica en mica, tot aprenent, assentaran un pòsit de me-
mòria. I en el segon, és una pena i sofriment, que hi hagi algunes malalties que s’acarnissen amb
el nostre passat i amb els nostres que ens entristeix per la gran pèrdua que s’origina dels seus
records. Perquè la memòria és un dels nostres tresors, per no dir el més important, quan és me-
mòria agraïda i esperançada. No parlo pas d’una memòria enciclopèdica, de qui pot recordar tots
els noms, els llocs i les dates. Més aviat aquesta altra memòria selectiva, subjectiva, que és ri-
quesa de sentits i equipatge de sabors. Aquesta memòria carregada d’afecte i passió, que ens con-
figura per dins i ens expressa per fora. Hi ha qui oblida ràpid. “Fa veure que no em coneix”, diem
de vegades, quan estem ofesos. I quin mal fa, de vegades, sentir que t’han oblidat. Que no es re-
cordin del teu aniversari, de la teva història, de tu... És important conrear la memòria d’allò que
és important per a nosaltres: la nostra història comunitària de confradia amb tots els seus en-
certs, que sense fer soroll en són un bon munt. I, encara que la veritable confiança és capaç de
gaudir en la distància i l’espera de l’altre, també és important, de tant en tant, en l’avinentesa
d’un aniversari com el nostre tres quarts de segle, llançar ponts fins on estan els altres per dei-
xar-se trobar i trobar-se amb il·lusions renovades. Imagina, per un instant, perdre la memòria.
Imagina no recordar les persones, les vivències i els instants que ens van marcant. No recordar cap
nom, no sentir la nostàlgia pel que s’ha anat. No reconèixer rostres, perfums, colors, vivències...
No poder acudir a la pròpia experiència per aprendre dels errors i dels encerts. Imagina’t quina
nuesa tan profunda per a un mateix i per al col·lectiu. Perquè tots som present, però som també
tot el que hem viscut de passat, per demà ser futur. També la fe és memòria. De vivències, d’ins-
tants en què, d’una manera o altra, vas descobrint Déu en el tracte quotidià entre tots a partir
dels sentits, de les esperances i els somnis compartits i coneguts. Aquesta és la Pasqua, que any
rere any ens preparem tots junts com a Confradia en una setmana intensa de Setmana Santa, on
ens trobem amics i companys engrescats a viure el demà amb tot el nostre somni.

Perquè, en aquest 75 aniversari, ens engresqui en una nova etapa d’il·lusió i de projecte comú
per fer possible el somni de Déu i el nostre, també.

Mn. Sebastià Aupí i Escarrà
Consiliari

Un grup de noies de la nostra Confraria, a les es-
cales de la Catedral de Girona, el Divendres Sant
de l’any 1954.

D’esquerra a dreta: Nuri Yglesias, Silvia Costa,
M. José Echevarría, Carmen Serrano, Joana
Bosch, Ana M. López.

Assegudes: Montserrat Gibert i M. Pilar Molas.

UNA IMATGE HISTÒRICA

MANAIES 2015.qxd:Maquetación 1  17/2/15  16:20  Página 13



14

Amb la il·lusió de cada any, hem tornat a preparar l’arribada dels Tres Reis d’Orient a la nostra
ciutat. Un any, encara si cal, més especial, ja que la nostra Confraria enguany celebra el seu 75
aniversari i amb aquest motiu la nostra Cavalcada va ésser televisada per TV3 a tot Catalunya,
cosa que ens omple d’orgull a tots. Va ser una experiència interessant per a tots, tothom va posar
una mica més de si perquè tot sortís perfecte; patges, criats, torxers, caramalers, tamponers,
cuiners, carters, músics… en fi, tots, i pels ulls d’il·lusió de la mainada de la nostra ciutat al pas
de les Comitives Reials, crec que es va aconseguir amb escreix.

Ses Majestats ens han fet saber que, un any més, Girona els ha rebut de manera fantàstica i amb
molta il·lusió.

Un any més, després d’haver estat tota la nit conjuntament amb
tot el seu sèquit deixant a les llars gironines els regals i les
joguines que havien demanat els nens, Ses Majestats no van voler
emprendre el seu llarg viatge de retorn cap a casa sense visitar
els infants que no havien pogut assistir a la Cavalcada, ingressats
a l’Hospital Dr. Josep Trueta.

Van arribar-hi cap a les 10 del matí, i ja els esperava TV3 que, com
el dia anterior amb la Cavalcada, va voler deixar testimoniatge
d’aquesta visita.

Com sempre la seva arribada va generar sorpresa, il·lusió, i tota
mena d’emocions tant en petits com en grans. 

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

Els grans, mentrestant, van poder fer els llaminers amb els
caramels que els van repartir.

Un cop visitats tots els infants, nadons inclosos, amb la felicitat de
no haver trobat cap nen malalt de gravetat, els Tres Reis van
acomiadar-se de la ciutat de Girona, i es van unir a la resta de la
Comitiva, contents de la feina feta i amb el desig de tornar a
retrobar-se amb els nens i nenes gironins l’any que ve.

VISITA A L’HOSPITAL JOSEP TRUETA

CAVALCADA DE REIS
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FEM EL FANALET PER ANAR A ESPERAR ELS REIS,
CURS 2014-2015
Un any més, i ja són molts, l’Ajuntament de Girona i els Ma-
naies de Girona, amb el patrocini d’Hipercor, han organitzat
el concurs del Fanalet per anar a esperar els Reis a la nostra
ciutat. Enguany han participat 11 escoles i 1.154 nens i nenes
amb el goig que cada any es veuen a la Cavalcada més fa-
nalets fets pels infants a les seves escoles.

MENCIONS ESPECIALS PER A LES ESCOLES

PREMI ESCOLA

1r Escola Font de l’Abella - 1010102
2n Escola Font de la Pólvora - 2014562
3r Escola Les Alzines - 1010053

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

PREMI ESCOLA

1r Escola Vila Roja - 2014541

2n Escola Sagrada Família - 2014580
2n Escola Les Alzines - 1010055

3r Escola Migdia - 1010122
3r Escola Eiximenis - 1010147
3r Escola Joan Bruguera - 1010140

CATEGORIA A
(P3 i P4 d’Educació Infantil)

PREMI ESCOLA

1r Escola Font de la Pólvora - 2014559

2n Escola Bosc de la Pabordia - 1010072
2n Escola Pericot - 1010092

3r Escola Montfalgars - 1010160
3r Escola Vila Roja - 2014543
3r Escola Bosc de la Pabordia - 1010069

ALTRES ACTIVITATS DE SES MAJESTATS

PREMIS
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DIADA DE CELEBRACIÓ SANT PAU 2015

El passat dia 15 de febrer vàrem celebrar la festivitat
de Sant Pau, patró de la nostra Confraria. Aquest any
la missa va tenir lloc a l’església vella de la població
de Sant Gregori, que va ser molt concurreguda.

Va oficiar la missa el nostre Consiliari Mn. Sebastià
Aupí, amb una sentida homilia recordant el que és i
representa el nostre Patró per la Confraria fent una
semblança amb els temps que li va tocar viure a
Sant Gregori, el Sant a què està dedicada l’església
i els nostres 75 anys de vida.

A continuació, vàrem gaudir d’un àpat de germa-
nor excepcionalment cuinat pel nostre amic i con-

frare Joan Bta. Garcia,
que, a més a més, es
va lluir en el pastís
al·legòric a la nostra
Confraria i que cada
any l’ofereix gratuïta-
ment als assistents al
dinar, com homenatge
i col·la bo ració a la ce-
lebració de la nostra
diada.
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ACTES 75è ANIVERSARI

Ja estem a més de la meitat de la celebració, queden alguns actes per a dur a terme, que no dei-
xen de ser importants.

Estem molt contents de com ha anat fins ara, perquè tots ells i les activitats han tingut èxit, amb una
gran afluència de gent, i esperem que així continuï, quedant-nos a tots plegats un gran record de tot
aquest any.

Fem un repàs als actes realitzats fins ara:

– Vàrem omplir l’auditori Josep Irla en la inauguració del 75è aniversari el dia 4 d’abril de 2014. Prè-
viament a l’aniversari, s’havia penjat la pancarta que ha presidit tot l’any la façana de Sant Lluc.

– La sortida extraordinària commemorativa del manípul pels carrers de Girona va ser seguida per
multitud de gent el dia 5 d’abril de 2014. A la tornada, es va inaugurar l’Escultura de Sant Pau a
la façana de Sant Lluc, obra donada pel confrare Josep Maria Trull, essent beneïda pel nostre bisbe.

– La sortida de voluntaris del manípul, pel passeig arqueològic pel concurs de fotografia, va ser
un èxit de participants en el concurs el dia 6 d’abril de 2014.

– Bona participació dels escolars gironins en el con-
curs de pòsters i a les visites al Castrum.

– Per la Setmana Santa del 2014 es varen lliurar els
“Cirials” a la Secció de Vestes, beneïts el Diven-
dres Sant pel bisbe de Girona, com a record d’a-
quest aniversari.

– El mes de maig, en el Temps de Flors, l’ornamen-
tació va ser dedicada als Manaies, amb gran èxit
de visites.

– A l’estiu, Sant Lluc va ser obert amb dues exposi-
cions, la primera 75 anys de la Confraria, i la se-
gona Manaies de Girona – Soldats Romans, amb
uns 14.000 visitants entre les dues. 

– A la tardor, el 29 de novembre de 2014, hi va haver
l’emotiva trobada homenatge a la persones que
han fet de Reis a la Cavalcada, des del 1955. Hi
varen ser quasi bé tots, així com els familiars d’al-
guns que ja no estan entre nosaltres.

– A primers d’aquest any, el 5 de gener de 2015, va
ser retransmesa la nostra Cavalcada per TV3.

Quan rebeu aquest butlletí, alguns actes i activitats
pendents ja s’hauran realitzat, altres, com la concen-
tració de manaies, no, però recordem el que ens queda:

– Presentació del Llibre del 75è Aniversari: Manaies
de Girona 75 Anys, el 24 de febrer a la Casa de Cul-
tura. El llibre ha estat coordinat pel senyor Víctor Gay
i serà presentat pel president de la Diputació de Gi-
rona. Aquest llibre el tindreu a la vostra disposició el
proper Divendres Sant, al matí, a Sant Lluc; o bé
quan vulgueu a Art Girona, plaça del Vi, de Girona.
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– Durant el mes de març, els dies 3, 10 i 17, hi haurà un cicle de conferències a CaixaForum (an-
tiga Fontana d’Or) amb el nom de “Confraries i segle XXI”:
• Dia 3, a les 20 hores: “La religiositat popular i l’evangelització”, pel pare abat de Montser rat

Josep Maria Soler i Canals.
• Dia 10 a les 20 hores: “Les confraries i l’evangelització”, pel bisbe de Huelva monsenyor Josep

Vilaplana.
• Dia 17 de març a les 20 hores: “La missió de les confraries a Girona”, pel bisbe de Girona

monsenyor Francesc Pardo i Artigas.
• El dia 6 de març, s’inaugura, a la Casa de Cultura, l’exposició de les millors obres del nostre

concurs de fotografia del 75è aniversari, que romandrà oberta fins al 18 d’abril. 
• El 7 de març, hi haurà l’acte homenatge a les persones que han estat pendonistes des de

l’any de la refundació, i gràcies a ells estrenarem un nou penó que serà beneït el Dimecres
Sant pel nostre bisbe de Girona.

• El dia 23 de març serà inaugurada l’exposició, amb els millors pòsters realitzats pels esco-
lars de la nostra ciutat. El guanyador d’ells serà el pòster del 2016. L’exposició es trobarà a
les dependències del Teatre Municipal que romandrà oberta fins al dia 12 d’abril.
En el mateix acte, es presentarà el llibret dels manaies per a nens i nenes, realitzat per la nos-
tra confrare Núria Franquet, Ja se senten els Manaies.

• Diumenge de Rams, 29 de març, a les 17 hores: La desfilada conjunta pels carrers de Girona,
formant la legió Vexiliato Gerundensis de tots els grups de manaies i estaferms de les co-
marques gironines. 

• Al mateix dia de la desfilada, concurs d’Istagram d’aquesta.
• També el mateix dia 29, concert a l’auditori de Girona d’Ibercàmara dedicat a la Confraria,

amb La Passió segons Sant Mateu, de Johann Sebastian Bach.
• Dimecres Sant, 1 d’abril, ofrena a la ciutat de Girona d’una Escultura per a la plaça cèntrica

acabada de nomenar “Plaça dels Manaies”, obra de l’artista gironí Domènech Fita i Molat. 
• 10 d’abril, acte d’agraïment als voluntaris i col·laboradors. 

Res més, esperem que hàgiu gaudit dels actes fins ara realitzats, i que pugueu assistir al màxim
dels actes que queden.

Lluís Jerez
Responsable Organització del 75è Aniversari

ACTES 75è ANIVERSARI
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EMOTIVA TROBADA DE LES PERSONES QUE HAN FET DE REI

Malgrat el mal temps, el proppassat dia 29 de novembre, després de prop de 60 anys, hi va haver una
trobada-homenatge, de les persones gironines que han fet de rei a la cavalcada de Girona, tant de
l’antiga com de l’actual. N’hi varen assistir, en la seva majoria: 54, i familiars d’altres que ja no estan
amb nosaltres (q.e.d.). Els homenatjats varen ser acompanyats per familiars, membres de la confraria
i presidint l’acte: Il·lm. Sr. Carles Puigdemont, alcalde de Girona; Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Pardo,
bisbe de Girona; la tinent alcalde de Promoció de la ciutat, Marta Madrenas; el president de la con-
fraria, Narcís Reixach, i dels quatre expresidents, els senyors Pérez, Alenyà, Fuertes i Mascort. 

L’acte va ser molt emotiu, on tothom va recordar,
que va ser un dels millors moments de la seva vida
fer aquella representació, fent palès així l’elevat
grau de participació en aqueixa trobada. La sala
de l’hotel Ultònia estava preparada per aquell
acte, on grans pantalles anaven projectant foto-
grafies dels presents del dia que varen fer la seva
representació i també de la cavalcada en general.
A les taules, corones amb els caramels que es re-
parteixen el dia 5 de gener.

El president de la confraria va dirigir unes paraules als presents, recordant una mica la història
de la cavalcada, que també era un acte més del 75è aniversari. A continuació, es va lliurar als ho-
menatjats un diploma acreditatiu de l’any que varen fer la representació de reis. Després, tres
representants dels presents, un de cada rei, varen dirigir-se als assistents agraint l’acte i expli-
cant anècdotes de les seves representacions. 

Tot seguit varen parlar el senyor bisbe i l’alcalde de la ciutat, acabant l’acte amb una cantada de
Nadales a càrrec de la Coral del GEiEG i, per descomptat, l’última cançó no podia ser cap altra
que la Cançó dels Tres Reis.

En el llibre que s’acaba de publicar del 75è aniversari, com no hi ha una relació d’aquestes per-
sones, aprofitem l’ocasió que ens dóna aquest butlletí, perquè quedi constància en la nostra pe-
tita història. Ho fem en dos trams. En el primer, els que varen participar un any o més anys en
l’antiga cavalcada i, en el segon, els que van participar en la nova. Per cert, a partir de l’any 1991,
es va canviar el sistema d’elecció de les persones que havien de representar els reis, amb algu-
nes condicions, una d’elles que no es podia repetir, per tant, a la nova cavalcada només ho han
pogut fer una sola vegada.
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Cavalcada actual: 
1992: Josep Tarres Fontan –B–; Josep Maria Carmaniu –R–; Joan Lladó Llagostera –N–
1993: Gaspar Jou Comas –B–; Jordi Araus Forgas –R–; Pipe Sánchez Babot –N–
1994: Joaquim Vic Figa –B–; Narcís Reixach Blanc –R–; Josep Cornellà Canals –N–
1995: Mon Marqués Sureda –B–; Joaquim Amich Costa –R–; Pere Quera Serras –N–
1996: Arseni Girbal Pujadas –B–; Benet Rovira Blanch –R–; Joan Pujolràs Pont –N–
1997: Pere Sureda Daunis –B–; Josep Arnau Figuerola –R–; Josep Fàbregas –N–
1998: Josep Pujol –B–; Narcís Pérez Moratones –R–; Josep Maria Prat Sabat –N–
1999: Josep Maria Esteba Cama –B–; Joan Saguer Canadell –R–; Josep M. Nadal Farreras –N–
2000: Josep Ballester Sagarrull –B–; Joan Alenyà Fugueras –R–; Arcadi Pla Masmiquel –N–
2001: Enric Brancós Núñez –B–; Josep Darnés Alabau –R–; Narcís Valtierra Caula –N–
2002: Jaume Masià Martí –B–; Narcís Arbossé Puig –R–; Joaquim Vidal Perpinyà –N–
2003: Joan Roca Fontané –B–; Pere Cornellà Valls –R–; Ramon Grau Herrero –N–
2004: Joan Vall Clara –B–; Carles Vaello Ordis –R–; Pere Ordis Dalmau –N–
2005: Jordi Roche Casadevall –B–; Joan Lluís Puaté Costa –R–; Tomás Sobrequés Callicó –N–
2006: Narcís Darné Masdemont –B–; Josep López de Lerma –R–; Lluís Jerez Fontao –N–
2007: Màrius Fuertes Mateu –B–; Jordi Dalmau Corominas –R–; Jaume Sanabras Colomé –N–
2008: Ramon Boix Vila –B–; Arcadi Calzada Salavedra –R–; Jordi Bosch Molinet –N–
2009: Jordi Xargayó Teixidor –B–; Rafael García García –R–; Francesc Xavier Ribera Borrell –N–
2010: Fernando Lacaba Sánchez –B–; Francesc Casas Soto –R–; Josep M. Frigola Pujeu –N–
2011: Guillem Terribas Roca –B–; Jaume Servosa Oliveras –R–; Ricard Massanas García –N–
2012: Salvador Sunyer Bover –B–; Josep Maria Mont Jordà –R–; Francesc Cayuela López –N–
2013: Carles Mascort Yglesias –B–; Josep Angelats Muné –R–; Josep Guerrero Romero –N–
2014: Joan Mateu Raset –B–; Lluís Mateu Raset –R–; Max Varés de Batlle –N–
2015: Pere Masferrer Castellà –B–; Anton Maria Rigau Oliver –R–; Joan Fusté Boadella –N–

Fins al 2015, inclòs, hauran representat els Reis a la Cavalcada de Girona, 87 persones diferents:
15 de l’antiga i 72 de la nova.

Lluís Jerez
Aclariment: B, vol dir Rei Blanc; R, Rei Ros, i N, Rei Negre.

Antiga cavalcada: 
Enric Gilabert Parés –B– 1956-63
Narcís Grosset Oliver –R– 1956-61
Pepe Muñoz Casadevall –N– 1956-61
Xavier Pagans Montsalvatge

–R– 1962-63 i –B– 1964
Jordi Roca Bosc –R– 1964-89
Ramon Carreras Arnau –N– 1964-74 i 1978-88
Joaquim Busquet Fernández –N– 1975-76
Josep Ros Rius –N– 1977
Ferran Giron Cardona –B– 1989
Raimon Ribas Mora –N– 1989-90
Pere Siqués Reig –B– 1990
Carles Vivó Siqués –R– 1990
Joan Ferrer Torras –B– 1991
Josep Perpiñà Citoler –R– 1991
Pere Codina Gironella –N– 1991
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EXPOSICIONS A SANT LLUC

Per celebrar el setanta-cinquè aniversari de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona,
la Junta ha previst un seguit d’actes per commemorar aquesta celebració.

La Comissió Organitzadora va encomanar-me l’organització de dues exposicions: una que fos
un recull dels moments, actes, personatges, esdeveniments més destacats d’aquests setanta-
cinc anys; l’altra, un seguit de miniatures sobre la Setmana Santa de Girona i l’evolució de
l’uniforme romà al llarg dels anys.

La primera exposició va celebrar-se a l’església de Sant Lluc des del 6 de juny fins al 31 de juliol.
La inauguració va comptar amb la presència del senyor bisbe Francesc Pardo, de la tinent d’al-
calde Marta Madrenas, del senyor Xavier Soy, vicepresident de la Diputació de Girona; del pre-
sident de la Confraria Senyor Narcís Reixach i de molts membres de la Junta i de la Comissió
Organitzadora.

L’Exposició va ser presentada sobre 78 plafons de 110 cm x 80 cm que recollien les fotografies
dels moments més destacats d’aquests anys. Varen escanejar-se més de sis mil fotografies de
les quals unes 800 es varen reproduir. Es va editar un magnífic catàleg que representa un docu-
ment memorístic de l’evolució de la Confraria des del 1940 fins al 2014, s’hi pot trobar un recull
de les diferents juntes, locals, consiliaris, presidents...

Aquesta Exposició va reflectir fotogràficament 75 anys de la nostra història.

La segona Exposició va celebrar-se també a l’església de Sant Lluc. Va inaugurar-se els últims
dies d’agost i va clausurar-se el 12 d’octubre. 

Per presentar-la, es varen utilitzar 44 vitrines col·locades en forma rectangular on a cada costat
s’hi desenvolupava un tema específic; en el frontal, s’hi varen exposar una sèrie d’armadures
que ens donaven una idea de l’evolució dels uni-
formes dels manaies durant aquests anys. A la
banda dreta, s’hi varen exposar diferents miniatu-
res sobre la Setmana Santa gironina, destacant la
processó del Sant Enterrament amb totes les Con-
fraries que hi participen amb les seves banderes i
penons. A la part de darrere, s’hi podien contem-
plar una sèrie d’escultures, obres del manaia Max
Varés que representaven els manaies. Escultures
fetes amb ferro i que destaquem pel seu valor ar-
tístic. A la banda lateral esquerra, s’hi podien
veure una sèrie de figures fetes a mà, per l’histo-
riador David Vivó, sobre l’evolució de l’uniforme
romà; més de cinquanta figures formaven part d’a-
questa monografia. També en aquest lateral, s’hi
podia veure la formació d’una legió romana, feta
amb figuretes de metall de 30 mm, és una de les
col·leccions més ben documentades que existei-
xen, propietat de la família Mediñá, ens la varen
cedir per poder exposar-la en aquesta ocasió.

Re
pr

od
uc

ci
ó 

d’
un

 d
el

s 
pl

ot
er

s.

MANAIES 2015.qxd:Maquetación 1  17/2/15  16:20  Página 22



23

EXPOSICIONS A SANT LLUC

A la part central del rectangle, s’hi podia veure una reproducció d’una biga romana que va desfi-
lar a la Setmana Santa de Girona i que ara desfila en la processó dels Dolors de Banyoles, portada
pels manaies d’aquesta ciutat. També s’hi exposava un maniquí amb un uniforme romà regla-
mentari: amb la lorica segmentata, el gladius, el pilum... obra de l’artista gironí Ramon Boix.

Durant l’Exposició, cada divendres es varen organitzar visites guiades que varen ser seguides per
molts visitants.

El muntatge d’aquesta exposició es va poder portar a terme gràcies a la col·laboració de molts
col·leccionistes de l’època romana de tot Catalunya.
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DESFILADA CONJUNTA DE TOTS ELS MANAIES,
ESTAFERMS I ROMANS DE LES COMARQUES GIRONINES

“Vexillatio Gerundensis”
Aquest any, amb motiu del 75 aniversari del nostre maniple, organitzem un seguit d’actes. Un
d’ells és una desfilada conjunta de tots el maniples de les comarques gironines.

Aquesta desfilada recordarà la celebrada en el 10è aniversari, que fou el Dimecres Sant de l’any
1950, en la qual participaren, a més del nostre maniple, els de Banyoles, Maçanet de la Selva i
Amer. En total van ser uns 150 manaies.

Un dels actes més emotius, d’aquell Dimecres Sant, fou el celebrat al Saló de Sessions de
l’Ajuntament, on el batlle de la ciutat, Sr. Antoni Franquet, ens va fer el lliurament de l’es-
tendard que encara avui ens acompanya en les nostres desfilades. Tot seguit, formant un sol
maniple, retornaren al castrum.

Aquest any, els 13 maniples que ens acompanyaran, juntament amb el nostre, són:

La formació s’anomenarà “Vexillatio Gerundensis” i constarà de 781 unitats:

• Esquadra avançada d’exploradors. Romans de Blanes.

• Botzinari d’ordres.

• Un esquadró de cavalleria. Compost de centurió, 2 òptios, 3 signes, 16 equites i una triga.

• Esquadra de potentiors amb òptio de comandament, 4 signes i 42 potentiors.

• Botzinari d’ordes.

• Primera banda amb 2 mestres banda, 3 signes i 78 músics.

• Primera optiada amb 5 òptios, 2 òptios assistents, 7 signes i 120 manaies.

• Botzinari d’ordres.

• Optiada d’honors composta de banda de música, llancers de Sant Hilari i els estaferms, donant
escolta als estendards i als òptios dels maniples participants, com també a tots els estendards
i òptios dels maniples de Catalunya, que ens acompanyin. 

• Segona optiada amb 9 òptios, 2 òptios assistents, 6 signes i 96 manaies.

• Botzinari d’ordres.

• Tercera banda amb mestre banda, 5 signes, 90 músics i 4 equilifers.

• Tercera optiada amb 5 òptios, 2 òptios assistents, 7 signes i 96 manaies.

Amer 67 manaies
Banyoles 120      “
Besalú 50 manaies i 36 estaferms
Bescanó 8         “
Blanes 39 romans
Campdevànol 41 manaies
Camprodon 69      “

Figueres 16     manaies
Girona 117        “
Les Planes 22         “
Maçanet de la Selva 23         “
Mieres 29         “
Sant Hilari 70         “
Verges 73 manages
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El castrum general estarà en el Palau Firal de Girona, situat a la Devesa. L’inici de la desfilada serà
a les 5 de la tarda amb el següent recorregut: 

Passeig Central de la Devesa, rotonda del rellotge de la Devesa per entrar a l’Av. Ramon Folch,
Gran Via de Jaume I, Pl. Calvet i Rubalcaba, C/ Migdia, C/ de la Creu, C/ Joan Maragall, Gran Via,
Av. Sant Francesc i Pl. Catalunya on es farà l’acte central.

La tornada es farà per Sant Francesc, Gran Via, Av. Ramon Folch, Passeig Central de la Devesa,
fins al Palau Firal. 

Esperem que sigui una desfilada històrica, ja que tots els participants estem desitjant que arribi
el dia amb gran il·lusió. 

Agraïm la col·laboració dels més de 50 voluntaris que ens ajudaran i a les entitats col·laborado-
res, destacant el nostre Ajuntament.

La comissió organitzadora de la desfilada

Esquema formació a la plaça Catalunya durant els actes de la desfilada.

EXPOSICIÓ concurs de FOTOGRAFIA

Casa de Cultura de Girona

inauguració i lliurament de premis 

6 de març a les 20,00 h

del 6 de març 

al 15 d’abril de 2015
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Enguany, que celebrem el 75è aniversari, és adient fer una referència de la primera sortida
del Maniple de l’any 1940. El país deixava enrere el desastre de la Guerra Civil i els gironins
volien recobrar la normalitat i els costums de sempre. En aquesta línia, es presentava el mo-
ment oportú per a recuperar l’antiga tradició dels Manaies a la Processó del Divendres Sant.
En l’arxiu de la Confraria, hi trobem un manuscrit molt curiós, del manaia fundador i primer
president Joaquim Pla i Dalmau, que explica de manera anecdòtica i amb una certa ironia,
la facècia viscuda a Barcelona per intentar aconseguir uns equips de soldat romà i la tri-
fulga que va seguir per a organitzar aquella formació. El llibre Els Manaies de Girona, editat
amb motiu del 50è aniversari, en fa una petita menció i el present article el transcriu ente-
rament.

Però abans cal esmentar els antecedents. Coneixem
només per referències el que foren els “manaies” d’a-
bans de la Guerra (popularment anomenats de Sant
Daniel), amb llur defectes i debilitats. Aquella entitat
que nasqué digna al segle XVI, anà degenerant a una
actitud grotesca i poc seriosa. Malgrat aquests
inconvenients, conservaren una tradició antiga, amb
una trajectòria que els nous Manaies seguiren, re-
dreçant-la i dignificant-la en tot el que fou possible. 

L’any 1939, acabada la contesa, en organitzar la Set-
mana Santa intentant incorporar els manaies a la
Processó, es presentà el moment oportú per reno-
var-ho tot de cap i de nou. Els joves Joan Tarrés, Pere
Gibert, Ramon Castells, Josep Llinàs i Antoni Per-
pinyà, que servien en una oficina militar de Girona,
moguts per aquell propòsit, aconseguiren engres-
car una trentena de soldats del seu destacament,
tots gironins, i també un alferes, per a “fer de ma-
naia” a la processó d’aquell any. L’enrenou fou tal
que arribà a orelles del coronel que, de manera ta-
xativa ordenà: “que se haga lo necesario para que
estos chicos puedan salir”. Es buscaren els equips,
però no es trobà res d’aquella vella indumentària.
La revolució del 36, prèvia a la Guer ra Civil, els ani-
quilà per complet. Malgrat que es feren altres ges-
tions en aquest sentit, se n’havien recordat massa
tard i, aquell any, els manaies no “sortiren”. 

Per Francesc Masdevall i Reitg

LA DESFILADA DELS MANAIES DE L’ANY 1940
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El manuscrit

A continuació transcrivim íntegrament el manuscrit:

Els primers passos per aconseguir que definitivament els manaies anessin a l’única processó de Set-
mana Santa que es feu aquell any, els iniciarem a Barcelona rodant sastreries de teatre amb més
bona fe i intenció que no pas encert. Ens en hauríem recordat un xic tard i havien estat llogats els
millors equips per pobles de la província de Barcelona. Anàrem, entre altres a una sastreria de tea-
tre que hi ha en el carrer Barbará, en Quintana i jo. En entrar ens veiérem sorpresos dins una habi-
tació fosca on ningú ens atenia. Al cap d’una bona estona el lladrar d’un gos, i la veu d’una vella
ens indicaren per on devíem passar. Avançarem per un corredor molt poc il·luminat i entrarem per
fi en una sala on hi havia parracs de tota mena, trajos de còmic d’última categoria, en resum tot el
que sol haver-hi en aquestes cases. La vella que ens havia cridat ens veure’ns entrar tocà misterio-
sament un timbre. Francament, a no ser que en Quintana era “poli”, allò hauria acabat d’escamar-
me. Aparegué després cridat pel timbre un home que es digué “l’encarregat” i ens ensenyà uns
deplorables models de soldat romà. Allò no feia per nosaltres; demés només en tenien tres o qua-
tre de cada i finalment, en volien uns preus realment abusius: prop de mil pessetes.

Resultat últim d’aquelles perquisicions infructuoses, fou que anàrem a Girona convençuts que
no hi haurien manaies.

Estàvem en aquesta creença quan un o dos dies abans de la processó es presentaren a casa “en
Patata” i el Sr. Gavaldà, tots dos a preguntar-me què havia aconseguit, i a dir-me que el Sr. Bisbe
tenia molt interès perquè els “manaies” anessin a la processó. 

En “Patata” feu un viatge a Barcelona, i tornà el Dimecres Sant amb uns equips per a 25 “ma-
naies”. No cal pas dir que allò em semblà com certa humiliació. 

L’endemà mateix es posaren en moviment en Gelats, en Tarrés i d’altres per a trobar “personal”.
Jo no estava disposat a anar-hi després del meu fracàs, però vingueren a casa i no vaig tenir cor
per refusar-los-hi l’oferiment.

Fragment del manuscrit. Encapçalament del text escrit de la pròpia mà de Joaquim Pla i Dalmau.
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El Divendres Sant al matí, a les onze ens trobàrem tots en el “matadero” (1) per a rebre els tra-
jos i assajar un xic. Aquell matí però no férem res; faltava un tabal, però de totes maneres (i això
es una prova de la nostra gran dosis de bona fe) crearem una banda de xiuladors (en Tonet Oli-
ver i d’altres) que tocant la conegudissima marxa feren possible que els “soldats” poguessin cla-
var alguns cops de llança, que en aquesta ocasió i per no haver-les rebut encara, eren unes
ànimes de fusta que van dins les peces de roba, que l’Oliver ens havia deixat.

Al poc temps d’assajar arribaren alguns prohoms de la Purissima Sang i Passió i Mort, junt amb
en “Patata” que ens digueren que els trajos ja eren a Girona. Desseguida es buscà un carretó i
anàrem a l’estació a recollir-los. En arribar al “matadero” els guardarem en una habitació del
parc de Bombers que hi havia allí mateix. I ens despedirem fins a la tarda a les quatre, hora en
que devíem provar-nos els trajos i fer un assaig en regla.

Ens digueren aleshores que havien llogat dos músics per a que fessin de flautistes. En Dalmau,
en Solà i jo ens oposàrem a que vinguessin i demanarem ens deixessin la part musical per nos-
tre compte. Finalment ho aconseguirem i ens disposarem a buscar un tambor, encara que el meu
intent era que hi anessin dos tambors i dos pifres. Però en Dalmau no s’avingué a tocar el tam-
bor i ho arreglarem de la manera següent: en Solà tocaria una ocarina que tenia jo a casa, en Dal-
mau el flabiol, l’Escura el tambor (trets els bordons) i jo el pifre. Ens reunirem a casa, els músics
de vent i amb l’ajuda del piano aconseguirem per fi, no sense que costes una mica, trobar una
tonalitat que vingués be a tots els instruments. En Dalmau amb el flabiol (agafat amb dues mans
per què fes més bonic) faria el 1r. flautí, en Sola amb l’ocarina faria el mateix cant, però una oc-
tava més baixa, i jo amb el pifre faria la segona veu. 

A la tarda férem l’assaig en l’entresol de la fabrica d’espardenyes del Sr. Gavaldà. Anà regu-
larment, i sols un allistat no pogué entrar en el ritme de la marxa i fou substituït immediatament
per un reserva. 

L’acompanyant dels trajos (que vingué amb ells de Barcelona per a vigilar-los) aconseguí que
amb les peces que portava en comptes de 25 manaies ni haguessin 26. 

I els distribuírem per a la formació (2) de la nit, de la manera següent:

Potentiores:
D. Fernandez (caporal abanderat)
Gibert, Gelats, Castells, Salarich

Banda: 
Escura (tambor)
Dalmau (flabiol), Solà (ocarina), Pla (pifre) 

Centurió: Nogué

Legionaris:
Llauger, Oller, Serra,Omedes,
Quintana, Oliu, Llinàs, Riu, Sánchez,
E. Mir, N. Mir, Casals, Casademont,
Grosset, Mas, Comas
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Alguns detalls més 
Sobre el mateix tema, trobem més informació a l’arxiu de la Confraria: 

Per la sortida de l’any 1940, inicialment també es va intentar trobar algunes disfresses de soldat
romà al nostre Teatre Municipal, sense cap resultat. Quan es va confirmar que “en Patata” (de cog-
nom Mitjà) i el Sr. Gavaldà, vinculats amb les antigues confraries, havien pogut llogar uns equips
a Barcelona, el Dijous Sant, en Ferran Gelats, en Joan Tarrés i alguns més es mobilitzaren altra ve-
gada per reunir el personal. Aconseguiren, entre altres, fer participar a un grup de joves que havien
jugat al bàsquet del qual havia estat delegat en Vicenç Nogué, entre els quals s’hi trobava, també,
el mateix Gelats, Joaquim Casals, Pere Gibert, etc. També es presentà jovent d’altres procedències.  

En organitzar la formació d’aquell incipient Maniple, al pati del “matadero”, es varen distribuir
els càrrecs per les 26 disfresses. En principi semblava adequat que el propi Tarrés en fos el Cen-
turió, però va preferir no participar com a figurant. Immediatament es pensà amb Vicenç Nogué,
que havia aportat el grup de bàsquet i, a més, la vinculació que encara mantenia amb l’exèrcit
s’avenia molt bé amb el càrrec que calia representar. “En Patata”, com a home entès amb la nos-
tra Setmana Santa, donà algunes explicacions sobre com calia fer “l’estrella” i en Serra, barber
del c/ Ciutadans (pel mal record dels antics manaies), va facilitar unes barbes imponents, algu-
nes blanques i rosses, d’aspecte bíblic, darrere les quals els nous manaies volgueren amagar la
petita vergonya que encara els feia “fer de manaia”.

Els Manaies varen sortir de can Gavaldà i desfilaren per l’avinguda de Jaume I, seguint pel
c/ Cristòfol Grober, c/ Nou i plaça del Vi, on recolliren l’alcalde, Sr. Albert de Quintana Vergés, que
aquell any fou penonista de la Processó, per assistir a la Processó del Divendres Sant. Acabats
els actes, els manaies foren obsequiats pel penonista amb un piscolabis a l’Hotel del Centre.
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En la fotografia, s’han pogut identificar els manaies següents, i indiquem l’últim any de sortida:

1. Narcís Grosset Oliver (1962) 14. Josep Dalmau Sendra (1946)
2. Desconegut 15. Ramon Castells Mañé (1942)
3. Desconegut 16. Desconegut 
4. Telesfor Sánchez Alabert (1940) 17. Albert Casademont Gruartmoner (1958)
5. Albert Salarich Costa (1958) 18. Ramiro Escura Martí (1942)
6. Pere Gibert Andrés (1955) 19. Joaquim Pla i Dalmau (1960)
7. Ferran Gelats Llinàs (1965) 20. Josep Solà Camps (1953)
8. Vicenç Nogué Arderiu (1963) 21. Joan Omedes Colomer (1956)
9. Desconegut 22. Josep Oller Mató (1940)

10. Màrius Serra (1941) 23. Desconegut
11. Agustí Quintana Tajà (1940) 24. Desconegut
12. Donato Fernández de Bovedilla i Pi (1949) 25. Antoni Oliver Diví (1963)
13. Desconegut 26. Joaquim Casals Ortiz (1991)

26
25

24
2322

21201918
17

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15

Els 26 manaies fundadors, al pati del “matadero” el Divendres Sant abans de la Processó.
Per fer la foto encara no s’havien posat les barbes postisses.
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Els altres manaies no identificats, amb últim any de sortida, són: 
Abelard Riu Ariet (1956), Josep Comas Planellas (1950), Josep Llinàs Casas (1946), 
Pere Llauger Pujato (1943), Pere Mas Davesa (1940), Vicenç Mir (1940), Narcís Mir (1940)

Només varen participar a la sortida de l’any 1940:
Josep Oller, Pere Mas, Narcís Mir, Enric Mir, Agustí Quintana, Telesfor Sànchez

Des d’aquest escrit, volem fer constar el reconeixement de tots els manaies actuals, al manaia fun-
dador Josep Oller, que s’ha mantingut confrare fidel a la Confraria al llarg d’aquests 75 anys i que
representa, en aquests moments, els 25 manaies d’aquella primera desfilada de l’any 1940.

El vestuari
Cal dir que les disfresses llogades al magatzem de Barcelona no eren pas un model de propietat
històrica, ni de luxe ni de netedat, i les robes reclamaven una passada a cal tintorer. L’encar regat
aconseguí combinar les peces que portava per a 25 manaies perquè poguessin sortir-ne 26. Aque-
lla vestimenta complí la seva comesa i els nous manaies la vestiren amb optimisme i la serietat
que requeria el moment. 

Les armadures eren de cartró pintat i constaven
de casc, cuirassa i escut. Les cuirasses eren del
tipus musculat amb relleus. Unes poques no eren
iguals i tenien les muscleres amb un accessori or-
namentat amb escames. Aquestes es donaren als
potentiors. Els cascs eren iguals per a tot el grup
i presentaven una llarga crinera.

Segons la fotografia de grup, a excepció dels músics i l’abanderat, els manaies es varen equipar
amb un escut, probablement de fusta, amb perfil de “bóta de vi”, a excepció dels potentiors que
el portaren d’estil ogival. Per al Centurió, amb més bona fe que encert, se li va donar un escut
rectangular (millor no haver portat escut) que devia ser l’últim que quedava. 
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Les túniques eren de màniga curta i anaven sobre
genoll. La roba era vermella i descolorida, i la vora
baixa de la faldilla era rematada amb una franja
recta o una greca sinuosa, de color clar, d’uns 10 cm
d’amplada. Tots els manaies portaven una gran
capa que podia cobrir la cuirassa. Els tres manaies
agenollats són: Joaquim Pla, Josep Solà i Joan
Omedes. 

En la fotografia, als manaies que estan dempeus,
se’ls pot distingir les espases, possiblement de
fusta que es destinaren als Potentiores i Centu-
rió, i disposaven de beina i bandolera. Els tres pri-
mers són els potentiores Salarich, Gibert i Gelats.
El quart és el Centurió Vicenç Nogué amb l’espasa
al muscle i l’escut rectangular.

El manaia abanderat Donato Fernández s’equipà com els altres manaies. La bandera era petita
i penjava d’una llança com un vexillum acabat en angle convex. No es distingeix cap icona o ins-
cripció. A la dreta de la foto, el potentior Ramon Castells presenta l’escut ogival i la túnica amb
la franja recta a la vora baixa de la faldilla. Amb l’escut de “bóta de vi”, el primer manaia agenollat
és Josep Oller, el quart és Antoni Oliver i el cinquè, Joaquim Casals.
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Les llances eren de fusta, no totes iguals, i portaven un serrell, suposadament vermell,
sota la punta de la llança. Aquesta punta, de color plata, també era de fusta.

El calçat dels manaies consistia en unes sandàlies que pretenien
ser romanes, sense mitjons i cordades amb corretges fins al tur-
mell. La peça central de sobre l’empenya, que es ramificava amb
dues tires per cada banda, arribava al turmell on es cordava amb
una cor retja. 

Una dada més del manuscrit
Pel que es dedueix, aquest escrit –crònica del 1940– seria
de data molt posterior a aquella Setmana Santa del 1940,
però molt abans de la següent, quan es començava a per-
filar la idea de la creació dels nous manaies pel 1941. Fem
aquesta apreciació perquè Joaquim Pla, seguint la inèrcia
de l’escrit, l’hi donà punt final esbossant un uniforme per
als futurs manaies. Aquest intent estaria ben encaminat
doncs, per la Setmana Santa del 1941, es construirien
uns equips molts semblants a aquests temptejats al ma-
nuscrit. Cal fer notar que els calçons se suprimiren, can-
viant-los per mitges.

Sobre el tema dels nous equips per als Manaies de Gi-
rona, en el butlletí de l’any 2012 ja vàrem dedicar un ar-
ticle sobre un altre document titulat “Proyecto de J. Pla i
Dalmau (año 1941)”. Era una primera idea sobre la qual
es fonamentaria l’estructura de la formació i l’equipa-
ment del nou Maniple. Així, doncs, els dos articles esmentats –el d’aquest any i el del 2012–
encara que els documents que analitzen no guarden relació entre ells, intenten donar una in-
formació, que és la poca existent, sobre els orígens del nostre actual Maniple de Manaies.

La impressió ciutadana i els nous manaies
El programa extraordinari publicat pels Manaies l’any 1950, amb motiu del 10è Aniversari
detalla:

“La ciutat es sorprengué amb els “manaies”. Ningú no els esperava i arreu despertaren un sen-
timent d’afecte i simpatia que ja no havia de deixar-los mai més. Prova evident de la sorpresa
dels gironins és el fet que en l’Ordre de la Processó que es publicà el Dijous Sant en el periòdic
local “El Pirineo” no es parlava dels “manaies” ni de res que se’ls assemblés. En canvi, en el diari
del dia següent es pot llegir: “Precedia a la Procesión una brillante y disciplinada companyia de
“manaies”.

33
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Aquella iniciativa, del 1940, per recuperar els Manaies a la processó del Divendres Sant va ser
un èxit i significà, en tots els aspectes, el punt de partida per la revalorització i dignificació del
que, anteriorment a la Guerra Civil, havia acabat essent una comparsa. A partir d’aquell moment,
es donà, sense pensar-ho, el primer pas envers un objectiu primordial: la creació d’un Maniple
de Manaies definitiu que reunís tot el prestigi i la serietat que la seva finalitat i la nostra ciutat
requerien. Per l’any 1941, aquest objectiu va ser aconseguit àmpliament amb un Maniple com-
post de trenta manaies perfectament equipats amb uniformes propis i amb un esperit que so-
brepassava totes les expectatives.

D’aquella primera formació de l’any 1940, en sortiria una junta sòlida i capaç per crear i conso-
lidar un Maniple de Manaies en tota regla. L’any 1942, es constituí en junta els membres més des-
tacats dels dos primers anys de vida de l’entitat. Fou la següent: President: Joaquim Pla i Dalmau,
Vicepresident: Narcís Grosset Oliver, Secretari: Pere Gibert Andrés, Tresorer: Ferran Gelats Llinás,
Vocals: Vicenç Nogué Arderiu, Antoni Oliver Diví, Narcís Omedes Colomer (que entrà al Maniple
l’any 1941).

Agraeixo als amics lectors la seva fidelitat, al meu fill Francesc, secretari de la Confraria, per fa-
cilitar-me les dades estadístiques, i al president de la Confraria, Narcís Reixach, la possibilitat de
poder col·laborar, un any més, amb la publicació d’aquests articles. 

Setmana Santa de 2015 

NOTES

(1) L’antic “matadero” o millor dit escorxador, estava situat a l’illa on es troben actualment els
jutjats de l’Avinguda Ramon Folch i la pl. Vicens Vives, entre els carrers Berenguer Carnicer i
Real de Fontclara. El parc de Bombers es trobava dins el mateix cos d’edifici de l’escorxador, i
donava a la cantonada nord de l’Av. Ramon Folch. La fàbrica d’espardenyes del Sr. Gavaldà se
situava al final del c/ Real de Fontclara, a costat del c/ Canalejas, on actualment hi ha la Sala La
Planeta.

(2) El gràfic de la formació s’ha tret del programa extraordinari editat per la Confraria, l’any
1950, amb motiu del 10è Aniversari.

Autoria de les il·lustracions, per ordre d’aparició:

Dibuix dels antics Manaies, de Joaquim Pla i Dalmau.
És un fragment del publicat en el programa extraordinari
del 10è Aniversari, l’any 1950.

La fotografia de grup, i els seus fragments, és d’autor desconegut.

Els dibuixos dels equips de l’any 1940 són de Francesc Masdevall Reitg.

L’esbós pels nous manaies de l’any 1941 és de Joaquim Pla i Dalmau.
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Quan arriba la Quaresma, la secció de vestes de la Confraria ja ens preparem per a la Pro-
cessó del Sant Enterrament del Divendres Sant.

Netegem i posem a punt les atxes, les vestes i, sobretot, els passos perquè tot estigui a punt
per a la processó.

Tenim cura de l’ornamentació floral dels passos, les imatges dels quals aquest any guanya-
ran vistositat gràcies als canvis que s’han projectat en la seva il·luminació.

I en fer el recorregut de la processó, hom no pot deixar de pensar en Jesucrist, en la seva vida,
en la seva mort i resurreció. Val la pena dedicar uns moments a la reflexió i tenir un record
per a tantes persones que sofreixen, especialment aquelles que s’ho passen malament a
causa de la crisi que vivim.

Josep M. Mont i Jordà
Vocal de la secció de vestes

DILLUNS 23 DE MARÇ (RESERVAT PER ALS SOCIS)
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMARTS 24 DE MARÇ (RESERVAT PER ALS SOCIS)
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMECRES 25 DE MARÇ (RESERVAT PER ALS SOCIS)
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.
Es prega a tots els socis que portin el seu carnet.

DIJOUS 26 DE MARÇ 
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DILLUNS I DIMARTS SANT 30 i 31 DE MARÇ
De 18.30 a 20.30 hores, préstec de vestes, atxes i venda de complements.

DIMECRES SANT 1 D’ABRIL
A les 19.30 hores, concentració de totes les vestes per anar a fer el lliurament del penó
al Pendonista de la Confraria.

DIVENDRES SANT 3 D’ABRIL
Al matí, ornamentació i pujada dels nostres passos.

A les 18.00 hores, a Sant Lluc, concentració de totes les vestes per anar a recollir el penó.

A les 20.30 hores, a Sant Lluc, concentració de tota la secció de vestes per assistir a la
Processó del Sant Enterrament.

Demanem a tothom que respecti aquest horari, ja que NO PODEM ATENDRE COM CALDRIA PEL
PRÉSTEC DE VESTES NI DIMECRES, NI DIVENDRES SANTS.

Qualsevol canvi d’horaris serà degudament anunciat a la pàgina web de la Confraria.

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE VESTES
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EXCAVACIONS i TRANSPORTS

C/ Castell de Bellaguarda, 5  • Tel. 972 21 16 57  • 17007 GIRONA
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DIVENDRES 20 DE MARÇ
• A les 20 h, al castrum de St. Lluc, reunió del Comandament del Maniple.
• A les 21 h, al castrum de St. Lluc, assaig sortida extra.
• A les 21 h, al castrum de St. Lluc, el secretari passarà llista al castrum a Titulars

i suplents tots a la mateixa hora.

DIUMENGE 29 DE MARÇ
• A les 14.30 hores, al castrum de St. Lluc, reunió de tot el Maniple.

Sortida extraordinària 75 aniversari.

DILLUNS 30 I DIMARTS 31 DE MARÇ
• A les 20.30 h, reunió de tots els suplents al castrum de St. Lluc.
• De les 21.30 a les 21.45 h, el secretari passarà llista al castrum.
• A les 21.45 h, s’hauran de recollir les llances i els timbals.
• Les 22 h, assaig general.

DIMECRES SANT 1 D’ABRIL
• A les 19 h, al castrum de St. Lluc, reunió de tot el Maniple per fer el lliurament

del penó al nostre Pendonista.

DIVENDRES SANT 3 D’ABRIL
• A les 18 h, al castrum de St. Lluc, reunió de tot el Maniple per anar a recollir

el nostre Pendonista. 
• A les 21 h*, assistència a la Processó del Sant Enterrament.

* Enguany la junta de confraries ha acordat canviar l’horari de la Processó del Sant Enterrament.

PROGRAMA D’ACTIVITATS - SECCIÓ DE MANAIES

ELS SEGÜENTS NENS VAREN SORTIR D’INFANTS LA PASSADA SETMANA SANTA:

Banda de música
Dimecres Sant: Mateu Scovalino Jabalera
Divendres Sant i sortida extraordinària:

Miquel Ordis Fina

1a Optiada
Dimecres Sant i Sortida extraordinària:

Àlex Gauchia de Rosa
Divendres Sant: Lluc Fabrega Salazar-Mauri

2a Optiada
Dimecres Sant: Aniol Costa Gil
Divendres Sant: Narcís Grijalvo Reixach
Sortida Extraordinària: Quim Hugas Ferrando

3a Optiada
Dimecres Sant: Genís Alcaide Armengol
Divendres Sant: Jon Charneco Rodríguez
Sortida Extraordinària: Adrià Bosch Codina

INFANTS SETMANA SANTA 2014
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Als assaigs de la sortida extraordinària, del Dilluns i Dimarts Sant, s’aplicaran els articles
14, 15, 19, 20 i 21 del Reglament de règim intern del Maniple, tant per als titulars com per
als suplents.

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

Els suplents, en presentar-se a tots els actes, han de portar el carnet de confrare per poder
passar llista d’assistència, i també el DNI per comprovar les 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 la sortida extra-
ordinària i a la del Dimarts Sant.

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

JUSTIFICACIÓ DE LES ABSÈNCIES

a) Els suplents: Les justificacions d’absència a l’assaig de la sortida extraordinària es
podran presentar de manera excepcional fins al dissabte 5 d’abril a les 13.00 h. Les jus-
tificacions 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 presen-
tar 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 de la sortida extraordinària es po-
dran presentar de manera excepcional fins al dissabte dia 5 d’abril a les 13.00 h. Les jus-
tificacions d’absència a l’assaig del Dilluns Sant es podran presentar fins a les 22.00 h
del mateix dia. Les justificacions d’absència a l’assaig de Dimarts es podran presentar,
fins a les 22.00 h del mateix Dimarts Sant. Les justificacions d’absències a l’assaig del
Dilluns o del Dimarts Sant es podran presentar de manera excepcional, fins al Dimecres
Sant a les 13.00 h, sempre que, a criteri de la Junta Directiva, l’absència sigui a causa
de motius d’impossible coneixement a priori.

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

NOTES DE REGLAMENT
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En disposició de les facultats que permeten l’article 33 del Reglament Organitzatiu i de Règim In-
tern de l’associació de Jesús Crucificat - Manaies de Girona, la Junta Directiva disposa les següents
normes d’uniformitat per a les sortides ordinàries i extraordinàries del Maniple:

1. En el curs de qualsevol sortida que efectuï el Maniple, els manaies portaran les túniques dos
dits per sobre de l’alçada del genoll.

2. Els colors dels mocadors de coll es correspondran amb el color de la Secció corresponent, de
la següent manera:
– Color groc: Seccions de Potentiors, d’escorta a la Bandera (Signes de les portes romanes),

Banda (timbals, bombos i pifres) i Signe de Comandament.
– Color vermell: Primera Optiada.
– Color verd: Segona Optiada.
– Color blanc: Tercera Optiada.
– Color blau: Équites.
– El Centurió i els Optios no portaran mocador.

3. No és permès portar arracades, anells, pírcings, tatuatges visibles o altres elements similars.

4. Queda expressament prohibit l’ús de pins o qualsevol altre element ornamental o decoratiu
que no sigui el corresponent del Maniple.

5. No és permès dur els cabells llargs (s’han d’amagar dins el casc).

6. En la mesura del possible, es recomana no portar ulleres i prioritzar l’ús de lents de contacte.

La Junta Directiva

NORMES DE PRESENTACIÓ, UNIFORMITAT,
ESTÈTICA I DISCIPLINA DEL MANIPLE DE MANAIES
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FORMACIÓ MANIPLE ANY 2015

ÉQUITES

Cuadrat i Pèlach, Marc (Signe)

Rufi i Rigau, Carles Barriuso i Vidal, Pere Cornellà i Font, Marc Castro i Ayllón, Elies (Dec.)

POTENTIORS

Masdevall Reitg, Francesc (Dec.)

Delgado i Velázquez, Enric Casas i Soto, Francesc Otal i Bautista, Joaquim Soriano i Carreño, Josep

Puaté i Puy, Joan Prat i Viñals, Miquel Herrera i Plana, Daniel Múrcia i Batllori, Rodolf

COMANDAMENT

Mas i Cots, Narcís (Centurió)

BANDA

Ministral i Masgrau, Jordi (Optió)

Fonalleras i Codony, Jaume (Signe)

TIMBALS
Fernàndez i Rodríguez, Carles Herranz i Pradas, Jordi Masdevall i Pi, Josep Pradas i Ruiz, Daniel

Genover Estévez, Joaquim Boix i Vila, Aleix Falcó Dispès, Joan Grau i Moré, Bernat

BOMBOS
Varés de Batlle, Max (Dec) Herranz i Pradas, Eudald Pradas i Jubert, Eduad Torres i Mendoza, Gustavo

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

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

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

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

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

Jordán i Vila, Candi 
Crehuet i Baraza, Eduard

Batlle i Díaz, Ivan
Ayats i Vidal, Enric

Cassany i Alemay, Marc
Milla i Guitart, Manel

Martínez i Llapart, Eduard
Boadas i Vaello, Carles

Prior i Tió, Ramon
(Signe)

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

Yoldi i Altamirano, Claudi 
Sáez i Jubero, Àlex

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

Duran i Casas, Josep Lluís
Darné i Freixenet, Oriol

Cassany i Alemany, Joaquim

MANAIES 2015.qxd:Maquetación 1  17/2/15  16:20  Página 40



41

FORMACIÓ MANIPLE ANY 2015

BANDERA

Juandó i Marcó, Pere (Optió Banderer)

Puaté i Costa, Joan Lluís (Optió Comandament)

ESCORTA A LA BANDERA

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

ESCORTA ÉQUITES

II OPTIADA
Reixach i Blanc, Narcís (Optió)

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

Gutierrez i Alsina, Miquel
Font i Pujadas, David

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

Pons i Pratsevall, Pere
Molina i Ginés, Xavier

Buisan i Montenegro, Jordi
García i López, Joan Baptista

Casan i Luis, F. Xavier
(Signe)

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

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

De Quintana i Tuebols, Ricard
Galera i Recasens, Jordi
Arana i Carreras, Carles
Masdevall i Pi, Francesc
Escatllar i Homs, Jaume

Pérez i Abuye, Diego (Optió)

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

I OPTIADA
Jou i Comas, Gaspar (Optió)

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

Murias i Closas, Aser
Vila i Casellas, Oriol
Buiza i Canals, Jordi 

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

Sant i Canal, Lluís

Muñoz i Pérez, Joan J.
(Signe)

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

Oduber i Martorell, Pau 
Múrias i Closas, Joel

Serra i Farró, Josep M. 
Borrell i Ripoll, Marc 

Bonnín i Vilaplana, Marc 
Trull i Poch, Eudald 

Lapiedra i Fortuny, Ángel 
Cots i Serrano, Santi
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2015

1 Juandó i Marcó, Pere 57 1 1 16 75
2 Jou i Comas, Gaspar 51 1 1 12 65
3 Puaté i Costa, Joan Lluís 47 1 1 15 64
4 Reixach i Blanch, Narcís 47 1 1 14 63
5 Masferrer i Castellà, Josep M. 45 1 1 16 63
6 Masdevall i Reitg, Francesc 48 1 1 13 63
7 Casas i Soto, Francesc 39 1 1 16 57
8 Casan i Luis, F. Xavier 38 1 1 16 56
9 Varés de Batlle, Max 37 1 1 14 53

10 Massanas i Garcia, Ricard 37 1 1 14 53
11 Castillo i Barris, Lluís 35 1 1 16 53
12 Garcia i Gómez, Manel 36 1 1 14 52
13 Mas i Cots, Narcís 36 1 1 14 52
14 Alenyà i Fugueras, Joan 35 1 1 15 52
15 Ministral i Masgrau, Jordi 34 1 1 15 51
16 Angelats i Muné, Josep 34 1 1 15 51
17 Muñoz i Pérez, Joan J. 35 1 1 13 50
18 Serra i Farró, Josep M. 30 1 1 13 45
19 Gauchia i Juncà, Jordi 30 1 1 13 45
20 Fonalleras i Codony, Jaume 30 0 1 13 44
21 Garcia i Hermando, David 29 1 1 13 44
22 Font i Pujadas, David 30 1 1 12 44
23 Cots i Serrano, Santiago 29 1 1 13 44
24 Prior i Tió, Ramon 30 1 1 9 41
25 Múrias i Dalmau, Santiago 27 1 1 12 41
26 Borrell i Boada, Carles 28 1 1 11 41
27 Murcia i Batllori, Rodolf 28 1 1 11 41
28 Tomàs i Bartra, Jordi 29 1 1 10 41
29 Castells i Garangou, Josep M. 28 1 1 10 40
30 Garcia i López, Joan B. 27 1 1 11 40
31 Tomàs i Bartra, Joan 30 1 1 7 39
32 Puaté i Puy, Joan 27 1 1 10 39
33 Mascort i Yglesias, Carles 25 1 1 11 38
34 Boadas i Vaello, Carles 27 1 1 8 37
35 Molina i Ginés, Xavier 23 1 1 12 37
36 Viñas i Boluda, Arcadi 31 1 0 4 36
37 Pradas i Jubert, Eduard 24 1 1 10 36
38 Ribera i Pi, F. Xavier 23 1 1 11 36
39 Delgado i Velázquez, Enric 23 1 1 11 36
40 Jordan i Vila, Candi 24 1 1 10 36
41 Galera i Recasens, Jordi 23 1 1 11 36
42 Alibes i Cabrillana, Daniel 23 1 1 10 35
43 Masdevall i Pi, Francesc 22 1 1 11 35
44 Pérez i Abuye, Diego 21 1 1 12 35
45 Castro i Ayllon, Elies 22 1 1 10 34
46 Lapiedra i Fortuny, Àngel 28 0 1 4 33
47 Molina i Ginés, Marc 21 1 1 10 33
48 Subirà i Lorenzo, Xavier 22 1 1 8 32
49 Buisan i Montenegro, Jordi 21 1 1 9 32
50 Masdevall i Pi, Josep 19 1 1 11 32
51 Casan i Termes, F. Xavier 19 1 1 11 32
52 Escatllar i Homs, Jaume 23 1 0 7 31
53 Bonnín i Vilaplana, Marc 21 1 1 8 31
54 Prat i Viñals, Miquel 19 1 1 10 31
55 Rufí i Rigau, Carles 20 1 1 9 31
56 Cuadrat i Pèlach, Marc 19 1 0 10 30
57 Sáez i Jubero, Àlex 22 0 1 7 30

Núm. Cognoms i nom 1940-12 Any 2013 Any 2014 Extra Total
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Titulars - Setmana Santa 2015

58 Cornellà i Font, Marc 16 1 1 11 29
59 Moret i Pastells, Quim 18 1 1 9 29
60 Trull i Poch, Eudald 19 1 0 8 28
61 Puignau i Moreno, Albert 20 1 1 6 28
62 Masferrer i Juliol, Aleix 17 1 0 9 27
63 Sureda i Jubany, Marc 21 0 1 5 27
64 Herranz i Pradas, Eudald 18 1 1 7 27
65 Cruz i Vázquez, Manuel 16 1 1 8 26
66 Soriano i Carreño, Josep 15 1 1 9 26
67 Moret i Pastells, Marc 16 1 0 8 25
68 Yoldi i Altamirano, Claudi 16 1 1 6 24
69 Falcó i Dispès, Joan 17 1 1 5 24
70 Buiza i Canals, Jordi 17 1 0 5 23
71 Bonifacio i Mallorquí, David 14 1 1 7 23
72 Oduber i Martorell, Pau 17 1 1 3 22
73 Herranz i Pradas, Jordi 16 1 1 4 22
74 Coll i Casademont, Carles 15 1 1 5 22
75 Fernández i Rodríguez, Carles 12 1 1 7 21
76 Font i Rodeja, Adrià 11 1 1 8 21
77 Pérez de Puig, Narcís 12 1 0 7 20
78 Ordis i Pla, Miquel 14 1 1 4 20
79 Planas de Farners, Joan M. 15 1 1 1 18
80 Sant i Canal, Eduard 11 1 1 5 18
81 Sant i Canal, Lluís 10 1 1 6 18
82 Roca i Geronés, Xavier 10 1 1 5 17
83 Pons i Pratsevall, Pere 9 1 1 5 16
84 Reverter i Nogué, Xavier 9 1 1 5 16
85 Colom i Arnau, Xavier 8 1 1 6 16
86 De Quintana i Tuebols, Ricard 7 1 1 5 14
87 Ayats i Vidal, Enric 8 1 1 4 14
88 Borrell i Ripoll, Marc 7 1 1 5 14
89 Batlle i Díaz, Ivan 6 1 1 6 14
90 Lopez i Cadena, Francesc Xavier 8 1 0 4 13
91 Ferrer i Crehuet, Santiago 7 1 1 4 13
92 Otal i Bautista, Joaquím 6 1 1 5 13
93 Torres i Mendoza, Gustavo Adolfo 8 0 1 3 12
94 Gutiérrez i Alsina, Miquel 7 1 1 3 12
95 Garcia i Vilar, Albert 6 1 1 4 12
96 Boix i Vila, Aleix 6 1 1 4 12
97 Milla i Guitart, Manel 6 1 1 4 12
98 Barriuso i Vidal, Pere 6 1 0 4 11
99 Arana i Carreras, Carles 9 1 0 1 11

100 Murias i Closas, Aser 8 1 1 1 11
101 Font i Rodeja, Marc 6 1 1 3 11
102 Herrera i Plana, Daniel 5 1 1 4 11
103 Grau i Moré, Bernat 5 1 1 4 11
104 Cassany i Alemany, Marc 5 1 1 4 11
105 Cassany i Alemany, Joaquím 5 1 1 4 11
106 Vila i Casellas, Oriol 5 1 1 4 11
107 Murias i Closas, Joel 6 1 1 2 10
108 Darné i Freixenet, Oriol 7 1 0 1 9
109 Duran i Casas, Josep Lluís 6 1 1 0 8
110 Fina i Serrano, Josep Maria 4 1 1 2 8
111 Creuhet i Baraza, Eduard 4 1 1 2 8
112 Martínez i Llapart, Eduard 4 1 1 2 8
113 Callís i Pascual, Carles 4 1 0 2 7
114 Pradas i Ruiz, Daniel 3 1 1 2 7
115 Genover i Estévez, Joaquim 3 1 1 2 7

Núm. Cognoms i nom 1940-12 Any 2013 Any 2014 Extra Total
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Manaies Suplents - Setmana Santa 2015

1 Trull i Gimbernat, Josep M. 26 0 0 8 34
2 Bisbe i Pradas, Agustí 2015 6 0 0 4 10
3 Candel i Serra, Jesús 2015 6 0 0 3 9
4 Reverendo i Mascort, Albert 2015 6 0 0 3 9
5 Morera i Noguer, Roger 2014 6 0 0 2 8
6 Llorens i Viñolas, Aniol 3 1 1 2 7
7 Morales i Fraguell, Jacint 3 1 1 2 7
8 Castelló i Bravo, Julià 4 1 0 1 6
9 Murias i Closas, Adrià 4 1 1 0 6

10 Borrell i Ripoll, Sergi 3 1 1 1 6
11 Feliu i Alsina, Narcís 3 1 1 1 6
12 González i Frigola, Eloi 3 1 0 1 5
13 Esturi Dalla-Chiesa, Xavier 2 1 1 1 5
14 Anda i Bataller, David 2014 3 0 0 1 4
15 Blanco Critg, Aleix 1 1 1 1 4
16 Mascort Aguado, Miquel 0 1 1 1 3
17 Omedes Hervàs, Arnau 0 1 1 1 3
18 Soberano Martínez, Ignasi 0 1 1 1 3
19 Alibés Pifarrer, Albert 0 1 1 1 3
20 Fonalleras Font, Jordi 1 0 1 0 2
21 Marquez Muñoz, Marc Antoni 0 1 0 1 2
22 Esteba Estany, Josep 0 1 1 0 2
23 Vila Boix, Lluc 0 1 0 0 1
24 Llopis Sama, Santi 0 0 0 1 1
25 Vila Pujolras, Joan 0 0 1 0 1
26 Fonalleras Nadal, Joan 2014 0 0 0 0 0
27 Ripoll Lluch, Joan 2015 0 0 0 0 0
28 Bonifacio Hernandez, Gerard 0 0 0 0 0
29 Mascort Vargas, Francesc 0 0 0 0 0
30 Quiros San Roman, Francisco Javier 0 0 0 0 0
31 Güell Recas, Pau 0 0 0 0 0
32 Serrat Lozano, Martí 0 0 0 0 0
33 Gonzalez Paez, Alfons 0 0 0 0 0
34 Trayter Bota, Josep Lluís 0 0 0 0 0

Núm. Cognoms i nom Any baixa 1940-12 Any 2013 Any 2014 Extra Total
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1 Presas Carolà, Xavier 2 1 1 1 5
2 Moreno Gómez, Jesús 2 0 1 0 3
3 Coll Puig, Joan 2015 1 1 0 0 2
4 Girbau Barriuso, Jaume 0 0 1 0 1
5 Lopez Casan, Rafael 0 0 0 0 0

1 Cuadrat i Pèlach, Daniel 2015 19 0 0 10 29
2 Cadena i Serramitja, Benet-Josep 2 1 1 0 4
3 Castillo i Niell, Adrià 1 0 0 1 2

1 Pèlach de Ribot, Rafel 2015 19 0 0 8 27
2 Moreno Asso, Gerard 2014 3 0 0 3 6
3 Tomàs i Sánchez, Marc 2 1 1 1 5
4 Mas Agustí, Narcís 2 1 1 0 4
5 Tomàs i Sánchez, Jordi 0 0 1 1 2
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TAULA DE PUNTUACIÓ
Vestes - Setmana Santa 2015

1 Girón Cardona, Ferran 39 1 1 1 0 9 51
2 Jerez Fontao, Lluís 40 1 1 1 1 1 45
3 Masferrer Castellà, Pere 31 1 1 1 1 4 39
4 Esteba Cama, Josep M. 27 1 1 1 1 7 38
5 Mont Jordà, Josep M. 27 1 1 1 1 7 38
6 Vidal Banchs, Jordi 27 1 1 1 0 3 33
7 Xifra Anglada, Robert 27 1 1 1 1 2 33
8 Arbossé Puig, Narcís 21 0 1 1 1 7 31
9 Amich Costa, Joaquim 25 1 1 1 1 0 29

10 Pèlach Busom, Francesc 25 1 1 1 1 0 29
11 Casas Buxeda, Josep M. 25 0 1 0 0 2 28
12 Ventura Pujolràs, Narcís 23 1 0 0 0 3 27
13 Sagrera i Corbera, Mercè 23 1 1 1 1 0 27
14 Alguacil Marts, Josep 24 1 0 0 0 0 25
15 García i López, Rafel 21 1 1 1 1 0 25
16 Franquet i Font, Núria 20 1 1 1 1 1 25
17 Ribera Borrell, Xavier 19 0 1 0 0 4 24
18 Massanas i Ordóñez, Roser 14 1 1 1 0 2 19
19 Casas i Turró, Olga 12 0 0 1 0 1 14
20 Jubany i López, Josep M. 8 1 1 1 0 1 12
21 Terrón i Gil, Melisa 4 1 1 1 0 0 7
22 Otal i Dalmau, Meritxell 3 1 1 1 0 0 6
23 Castillo i Niell, Ànnia 4 1 0 0 0 0 5
24 Ibeas i Dalmau, Quim 3 0 1 1 0 0 5
25 Juriol i Pons, Marta 2 1 1 0 1 0 5
26 Llapart Ramos, Fina 1 1 1 1 1 0 5
27 Cabarrocas i Cuntallé, Alba 3 0 1 0 0 0 4
28 Magro i Zorrila, Maria Isabel 2 0 1 1 0 0 4
29 Massanas i Ordóñez, Marina 3 0 0 1 0 0 4
30 Sarret Marin, Josep Maria 0 1 1 1 1 0 4
31 Parra Enfedaque, Fina 0 1 1 1 1 0 4
32 Serres Mont, Pau 0 1 1 1 1 0 4
33 Mascort i Aguado, Maria 2 0 0 0 1 0 3
34 Cornellà Figueres, Anna 0 1 1 0 1 0 3
35 Grau Victori, Mireia 0 0 1 1 1 0 3
37 Vera Pelach, Oriol 0 0 0 1 1 0 2
38 Graciano Marin, Maria 0 0 0 1 1 0 2
39 Graciano Marin, Pepi 0 0 0 1 1 0 2
40 Serres Mont, Joan 0 0 0 1 0 0 1
41 Baraza Funallet, Maria 0 0 0 0 1 0 1
42 Roca Font, Carme 0 0 0 0 1 0 1
43 Serres Mont, Josep 0 0 0 0 1 0 1
44 Mont Bonada, Cristina 0 0 0 0 1 0 1
45 Tuebols Martinez, Gregoria 0 0 0 0 1 0 1

Núm. Cognoms i nom 1940-10 2011 2012 2013 2014 Extra Total

MANAIES 2015.qxd:Maquetación 1  17/2/15  16:20  Página 48



49

COMUNICATS

PENDONISTA 2015
Aquest any, s’ha nomenat pendonista de la Con-
fraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona el
Sr. Josep Oller i Mató, de 95 anys, únic funda-
dor viu.

Aquest nomenament es produeix com a reco-
neixement 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 de l’1 d’abril
tots els dies en què el castrum estigui obert al
públic, consulteu el calendari d’atenció a les
vestes. El cinturó brodat val 30,00 € i l’escut,
17,00 €.

La confraria té roba per fer vestes. Es podrà encar -
regar 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 telè-
fon 972 211 753.

ORGANITZACIÓ VESTES
SETMANA SANTA 2015
Portant del guió:
Josep M. Mont Jordà

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

Arrengladors generals:
Pere Masferrer i Castellà
Joaquim Amich i Costa
Robert Xifra
Lluís Jerez i Fontao
Josep Guerrero
Josep M. Sarret Marín

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

Arrengladora del pas de La Caiguda:
Núria Franquet

Arrenglador de la mainada:
Josep M. Esteba i Cama

Acompanyants de la mainada:
Mercè Sagrera Corbera
Cristina Mont Bonada
Fina Parra Enfedaque

La Secció de vestes de la Confraria de Jesús Crucificat sortirà de San Lluc amb la túnica grisa i capa granat,
acompanyant amb devoció dels dos misteris de la nostras Confraria, “La Caiguda”, sortida del taller Sacrest
d’Olot, i “L’Ecce Homo” de l’escultor Domènec Fita. 

Gràcies a la labor altruista de moltes persones per ressaltar i difondre l’art, la cultura i les tradicions de la
nostra Ciutat amb el manteniment i guarniment de flors dels nostres passos, aquest any, a més, s’ha acon-
seguit millorar-ne la il·luminació amb focus de leds. 

Com cada any, posem a disposició de totes aquelles persones que vulguin, vestes i atxes per poder parti-
cipar en les sortides que la confraria farà per Setmana Santa. 

Us demanem que us adapteu als dies i horaris establerts per a recollir-les, evitant venir a encarregar o a re-
collir les vestes el mateix dia de les sortides, o sigui el Dimecres i el Divendres Sant, ja que no us podríem
atendre com us mereixeu.

Com l’any passat, us demanem una ajuda per a les famílies que, com a conseqüència de la crisi, passen pe-
núries. Farem una “RECOLLIDA D’ALIMENTS” destinada a Càritas Diocesana. Es prega als confrares que
aportin la seva donació quan vinguin a recollir les vestes.

Aquest any, dintre de la celebració del 75è aniversari, s’ha aconseguit poder remodelar i pintar tota la zona
de vestes, incorporant uns lavabos per al nostre ús, sense haver d’anar a la zona del Manaies.

Esperem la vostra participació i us agraïm un cop més la vostra col·laboració en els actes de la Setmana Santa.

Qualsevol modificació del programa seria publicada a la nostra pàgina web: http://www.manaies.org

Josep M. Sarret i Marín
Secció de vestes
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INSTRUCCIONS PER ALS MANAIES
1. Les túniques han d’anar dos dits per sobre dels genolls. És l’alçada reglamentària.
2. En l’acte final de la processó, procureu no recolzar-vos a la barana. Així evitarem ratllar les cuirasses.

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

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

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

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.

50

A partir dels Manaies de plom d’en Pere Masferrer, AMR
va fer el logo del 75è aniversari, formant el número 75
a partir dels soldats. Es va buscar un angle amb perspectiva
per la fotografia, de tal manera que tots els elements
fossin clars i nítids.

EL CARTELL D’ENGUANY

NOTES DE SECRETARIA
Recordem a totes les vestes que recullin la seva atxa en les hores que s’han establert.

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

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

La Confraria disposa d’un apartat de correus, el número 322, i un correu electrònic, manaies@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 vos-
tres dades a la web dels manaies, http://www.manaies.org.

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

Et convidem a afegir-te al grup de Facebook “Manaies de Girona”.
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EL NOSTRE AGRAÏMENT A LES INSTITUCIONS, EMPRESES I PARTICULARS
QUE AMB EL SEU AJUT I SUPORT HAN FET POSSIBLE LA CELEBRACIÓ DELS ACTES
DEL 75è ANIVERSARI DE LA CONFRARIA

CALDERERIA

ROVIRA

Fira de Girona

®

EXCAVACIONS, CONTENIDORS i ENDERROCS

TRANSPORTS
MATEU, S.L.

Departament de Cultura
Generalitat de Catalunya
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DIUMENGE DE RAMS,

DIMECRES I DIVENDRES SANT 2015
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