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Apunts històrics de la Setmana Santa reusenca

En Marià Gil, capità manaies dels Armats de la Reial Congregació de NSJ de la
Púrissima Sang és l'autor d'aquesta ressenya històrica sobre els Armats.

La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor

Jesucrist de Reus, a principis del segle XVIII, volia immortalitzar

els Fets succeïts a Terra Santa, fa més de dos mil anys afegint

més elements.

Recordem que, en aquella època, ja se celebrava des de temps

immemorials la Processó del Sant Enterrament del Divendres

Sant. Així doncs, l’any 1705, la Sang dóna més lluïment a les

processons de la Setmana Santa reusenca incorporant uns

homes vestits a la manera dels antics soldats romans, els

Armats. En aquella primera sortida varen anar dotze soldats i un

capità, desfilant darrera el Misteri del Sant Sepulcre.

Des de llavors els Armats de la Sang de Reus escortaren el Pas i no es té ben bé cap referència

de fins a quin any l’esquadra romana ho va fer. A partir de 1828 es comença a parlar que els

Armats de la Sang precedeixen les processons i fan la guàrdia d’honor a la Venerable Imatge del

Sant Crist de la Sang.

Així amb aquesta fràgil deducció podríem dir que els Armats de la Sang precedeixen les

processons, donant majestuositat i una altra solemnitat durant el transcurs d’aquesta. Cal fer

esment que els nostres Armats són uns dels més antics de Catalunya, juntament amb els Armats

de Mataró i els Estaferms de Badalona.

Fins al 1933, el nombre d’Armats a Reus no sobrepassà el de vint. El seu peculiar pas, autòcton,

requereix un esforç considerable, dons realitzar el pas durant quasi més de dues hores que dura

la Solemne Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant al vespre, es una cosa poc o mai

vista. Picar la llança al terra i avançant el peu dret simultàniament a cada cop de llança i

arrossegant l’esquerra al caminar, i tot plegat amb una freqüència d’un cop de llança per segon,

fa aixecar l’expectació i l’admiració de tot reusenc present durant la desfilada.

Anècdotes com que l’any 1892 va introduir-se una comparsa infantil que se suposa que va sortir

durant uns quans anys més. Fets com que l’any 1889 el Capità Manaies desfilà muntat a cavall. I

desgràcies com un fet que commocionà i marcà profundament l’esquadra romana de llavors,

com la mort sobtada en plena processó del senyor. Capità Manaies, nomenat Pere Guinovart i

Porta. Era el 14 d’abril de l’any 1876. Hi ha la tradició que el càrrec de Capità Manaies sigui per

molts anys, prova és el període de quaranta anys al front de la Cohort Romana del senyor. Josep

Guinovart i Pallejà, nét del Capità Manaies, difunt en plena processó esmentada abans.

Una desgraciada anècdota fou que durant la Setmana Santa de 1955, un balcó d’una casa del

Raval de Santa Anna cedí durant la processó degut a l’excés de pes de les persones que hi

estavenl, els Armats feren de barrera perquè els serveis d’auxili poguessin ajudar millor els ferits,

per aquest fet l’Ajuntament de Reus envià a la Reial Congregació de la Puríssima Sang una nota

d’agraïment als Armats per la seva valuosa tasca de col•laboració d’auxili.

Però si alguna cosa ha marcat tota una generació de reusencs vers els seus Armats de la Sang

és que, en els anys posteriors a la guerra civil i en ple esforç per la recuperació dels béns i

tradicions perdudes durant el conflicte, la Setmana Santa de 1948 desfilaren per primera vegada
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cinquanta persones vestits amb armadures noves.

L’’any 2007 s’aconsegueixen noves vestimentes i armadures pels Armats de la Sang, i

l’Excel•lentíssim Ajuntament de Reus atorga la Menció Honorífica Municipal amb motiu dels

tres-cents anys d’història de la seva primera aparició.

L’any 2009 tingué lloc la celebració de la desena publicació de l’Opuscle dels Armats, en el qual

el seu presentador fou el Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, senyor. Ernest

Benach i Pascual, i enguany s’escau el vintè aniversari de la recuperació del Toc de Silenci, atès

que els anys finals de la dècada dels 80 es va tocar un toc de corneta totalment diferent i sense

cap similitud al que escoltem avui dia. Després de la presentació de l’Opuscle dels Armats,

aquesta vegada a càrrec del confrare senyor Joan Marsal i Huguet, es realitzar una explicació

dels primers passos obtinguts sobre l’origen i evolució d’aquest emblemàtic toc de corneta que

sentim quan entra el Sant Crist de la Sang a la Prioral de Sant Pere, a les dotze del migdia, o

quan entra a la plaça de la Puríssima Sang, abans de la petició de les centenàries i emotives Tres

Gràcies, acte amb més devoció de la Setmana Santa reusenca.

Com és tradició cada any, aprofitem l’avinentesa per convidar tots els congregants i reusencs el

Divendres Sant, al matí a la plaça de la Sang, abans del Trasllat de la Venerable Imatge del Sant

Crist de la Sang a la Prioral de Sant Pere, a la petita exhibició de la Cohort Romana dels Armats

de la Reial Congregació on realitzarem les “Cadenes” i maniobres que s’efectuaran durant la

Solemne Processó del Sant Enterrament a la tarda-vespre, abans del gran dia de la Pasqua de

Resurrecció.
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