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ELS ARMATS DE LA REIAL CONGREGACIÓ DE LA  PURÍSSIMA SANG DE 
REUS: 

 
“LA FORÇA DE L’ARMAT i L’HONOR DE SER-HO” 

 
Bon dia, 
Srs. Autoritats locals, civils i eclesiàtiques…………………….. 
 
Voldria dir que aquesta comunicació la realitzo en nom dels Armats de la Reial 
Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, amb la intenció 
de que sigui un punt més per la recerca fefaent de la llarga història dels Armats de la 
Sang de Reus, dons a pesar dels 306 anys d’existència de l’esquadra romana, hi ha 
molt poca documentació escrita avui dia que avalin els tòpics i llegendes dels nostres 
Armats. El que s’explicarà aquí és una petita recerca i s’espera seguir treballant per 
aquesta causa. 
 
Per començar, que els hi sembla si viatgem en el temps ?  
 
Situent-nos: 
 
Temps de Tiberi, emperador de Roma, any 33 de la nostra Era, província de Judea. Es 
celebra el més Gran Judici a l’Home. Tres escenaris diferents: Caifàs, Herodes i 
Pilats, governador romà. 
 
Jesucrist, Fill de Déu, és condemnat a morir i patir a la Creu. Custodiat pels soldats 
romans, Jesús en el Seu Camí al Calvari, accepta el Gran Pes de la Creu. En el 
Golgotha, li acompanyen dos personatges i a un li diu: “Avui serà amb Mi al Paradís”. 
Tres hores d’Agonia clavat en la Creu, i mentre soldats romans repartint-se i jugant-se 
les Seves Robes, per expirar amb veu potent i serena: “Pare, perdona’ls que no sabent 
el que fan, Pare en les teves mans encomano el meu Alè” 
 
El dia s’enfosqueix, trons i llampecs dominen el cel gris, tremola la terra, es destrueix 
el Temple de Jerusalem, la gent espantada corre i crida atemorida pels Fets. I un 
centurió romà compren i diu mirant el Cos Mort de Jesús: “Veritablement aquest era 
Fill de Déu “, penedit.  
 
Avui dia, quasi 2000 anys desprès d’Aquells Fets extraordinaris succeïts a la muntanya 
del Calvari de Terra Santa, arreu del món es representen per temps de Pasqua, escenes 
més o menys fidels sobre la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist: Via Crucis, com 
el del Coliseu romà; Processons amb imatges de la Passió,  com la “madrugá” de 
Sevilla; representacions teatrals, com La Passió d’Esparraguera; funcions litúrgiques,  
com la Funció de L’Agonia de Reus; i tradicions fervoroses populars sorgides del propi 
poble com les centenàries i reconegudes d’Interès Nacional “Tres Gràcies” a la plaça 
de la Sang ple a vessar el Divendres Sant a les tres de la tarda.  
 
Després d’aquests successos de la Història, la Reial Congregació de la Puríssima Sang 
de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, a principis del segle XVIII, volia immortalitzar 
aquells fets afegint més elements. 
 



Recordem que, en aquella època, ja es celebrava des de temps immemorials la Processó 
del Sant Enterrament del Divendres Sant. Així dons, l’any 1705 la Sang dona 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. Hi ha un petit detall, estret 
del Llibre d’Actes de la Sang de 1828, que es pot deduir que fins llavors els Armats 
escorten el Sant Sepulcre, ja que a partir d’aquesta data no hi ha cap més indicació 
d’escortar-ho, i 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 altre solemnitat durant el transcurs de la 
mateixa. 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. 
 
Des dels seus orígens els Armats de la Sang han ostentat prestigi. Anècdotes, fets i 
també desgràcies durant les seves desfilades, els han fet més populars entre la població 
de Reus. Anècdotes com que l’any 1892 va introduir-se una comparsa infantil que es 
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 Sr. Capità Manaies, nomenat Pere Guinovart i Porta. Era el 14 d’abril de l’any 
1876; la gent que va veure com es desplomava va atribuí la seva mort a un suposat cop 
errat del pal del guió, damunt el dit gros del peu, en comptes de picar a terra, però com 
es confirmar desprès la mort va ésser causada per un vessament cerebral. Com a fet 
curiós, es pot dir que el sr. Guinovart i Porta és l’únic reusenc enterrat de Capità 
Manaies, es va fer així per què el seu successor no es penses que ell portaria la roba 
del Capità difunt. 
 
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 estaven en ell, els Armats feren de barrera perquè els serveis d’auxili 
podessin ajudar millor als ferits, per aquest fet l’Ajuntament de Reus envià a la Reial 
Congregació de la P. Sang una nota d’agraïment als Armats per la seva valuosa tasca 
de col·laboració d’auxili. Aquests fets han fet que els Armats de la Sang de Reus 
tinguessin, durant dècades, un reconeixement pel seu carisma popular molt arrelat 
entre els habitants de Reus. 
 



També hi ha curiositats a destacar avui aquí, el càrrec de Capità Manaies. Hom diu 
que es passava de pares a fills, però la història diu tot el contrari. M’explicaré: a Reus 
hi ha la tradició de que el càrrec de Capità Manaies sigui per molts anys, prova és el 
període de 40 anys al front de la Cohort Romana del Sr. Josep Guinovart i Pallejà), nét 
del Capità Manaies difunt en plena processó esmentat abans; els 20  anys del Sr. Olivé; 
els 15 anys del Sr. Pàmies a finals del segle XIX; els 20 anys del Sr. Antoni Civit, 
successor d’en Guinovart nét; els 8 anys del Sr. Navais, a la dècada dels 90;, o els 10 
anys d’un servidor des de 1999. Si observem la història veurem que només es repeteix 
dues vegades un mateix cognom: Guinovart. El fet de que es cregués que era un càrrec 
hereditari devia ser degut a que, com que durant molts anys una mateixa persona 
ostentava aquest honor, el cedia amb una edat força adulta (60- 65 anys aprox.) a un 
noi d’edat bastant jove, la gent atribuïa aquest fet a un traspàs generacional. 
 
Però si alguna cosa ha marcat a 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 50 persones vestits amb armadures noves que tot reusenc recorda i 
es sent orgullós d’haver-los vist desfilar. Fou un esforç de més de tres anys, gràcies al 
treball de tota una Junta de Govern i, sobretot, a les aportacions de molts reusencs i 
congregants per poder liquidar la gran despesa econòmica que representà (unes 50.000 
ptes.). Amb aquesta nova i atractiva empenta s’inscriviren molts joves i, fins i tot, fills 
de famílies adinerades de Reus, el que suposà pels Armats de la Sang guanyar més 
imatge i prestigi. Tot reusenc en aquells anys, admirava la feina de l’Armat de la Sang: 
la seva presència, la seva força al picar la llança al terra, la serietat al realitzar vetlles 
i la solemnitat al desfilar. 
 
Lamentablement durant la situació social dels darrers anys del franquisme i, sobretot, 
en els anys durs de la transició espanyola marcaren als Armats, i la seva popularitat i 
el seu prestigi s’és borra en un tres i no res. L’esquadra romana tingué grans dificultats 
per mantindre any rera any la cinquantena d’Armats. Cada any s’escurçava el nombre. 
Això no vol dir que s’ha de menysprear la feina, feixuga i poc agraïda per mantindre, 
en aquells durs anys, la tradició dels Armats de la Sang, tant per part de la Junta de 
Govern de la Reial Congregació com pel Capità Manaies de llavors el Sr. Miquel 
Celma i Roig. Però, amb la recuperació de la Processó del Sant Enterrament l’any 
1981, essent Clavari el Sr. Rodolfo Massó, i coincidint amb l’entrada de joves a la 
Junta de Govern en els clavariats successius, com és el cas del Sr. Josep Altès i Bessó, 
actual Clavari; s’inicià un canvi radical i profund dins del tarannà dels Armats de la 
Sang, que avui dia, febrer de 2011, encara rep fruits d’aquell any. Es reorganitza 
l’estructura de direcció de l’esquadra romana, es manté amb molta cura les escasses i 
deteriorades trentena d’armadures que existien,  es reforcen amb solemnitat les Vetlles 
al Sant Crist de la Sang en tots els actes que presideix, es crea un clima de germanor i 
entesa entre Ex-Clavaris, Junta de Govern i Armats de la Sang, es reivindiquen de fer 
unes noves armadures; s’obté una estreta col·laboració amb l’Associació de Confraries 
de Setmana Santa de Reus, s’edita anualment un Opuscle que enguany s’escau la 
dotzena edició, entre altres. 
 
Tot aquest esforç es veu premiat quan l’any 2007 s’aconsegueixen noves vestimentes i 
armadures pels Armats de la Sang, i l’Excm. Ajuntament de Reus atorga la Menció 
Honorífica Municipal en motiu dels 300 anys d’Història de la seva primera aparició. 
 



Amb aquest currículum, Ex-Clavaris com el Dr. Josep Mª Roca i Pallejà  i el Sr. Joan 
Marsal i Sans sempre han expresat:” ... 300 anys d’història, 300 anys de generacions 
d’Armats... Penso que el poble de Reus no entendria una Setmana Santa sense els pics 
de les seves llances en arribar a les tres de la tarda del Divendres Sant a la Plaça de la 
Sang...”; així dins del món periodístic local, el popular Josep Baiges i Gispert:”...Els 
meus fillets són la millor demostració d’aquesta fascinació pels nostres Armats”. Fins i 
tot, un Fill Il·lustre reusenc, s’ha afegeix a dir la seva, com el Molt Honorable Ex-
President del Parlament de Catalunya: “...Els Armats formen part d’aquesta tradició 
reusenca, que són un dels nervis de la nostra ciutat...” 
 
Podríem afegir: com seria el moment sense els tradicionals Tres Cops de llança del 
Capità Manaies a la porta principal del Temple de la Sang per demanar la seva 
obertura ?, 
com seria l’entrada del Sant Crist de la Sang a la Prioral de Sant Pere a les dotze del 
migdia del Divendres Sant sense el Toc de Silenci ?,  
com seria el silenci sepulcral trencat sols pel tradicional Toc de Silenci, que hem 
escoltat, quan entra el venerat Sant Crist a la plaça de la Sang, abans de demanar-li les 
tradicionals “Tres Gràcies” ?, Entendrien, avui senyores i senyors congressistes, una 
processó del Sant Enterrament sense els pics dels nostres Armats ?. 
 
L’any passat, la Generalitat de Catalunya va declarar “Les Tres Gràcies” com element 
festiu patrimonial d’Interès Nacional. Aquesta proclamació inclou la processó del 
migdia del Divendres Sant, la Funció de l'Agonia o de les Set Paraules, i la processó de 
Retorn on es celebra les emotives “Tres Gràcies”, que té lloc just abans que la imatge 
del Sant Crist de la Sang entri de nou a l’església de la Sang. Tots aquests actes estan 
organitzats per la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist . 
Les dues processons i l’Acte de les Tres Gràcies són, sens dubte, l'eix central de la 
Setmana Santa reusenca que destaquen per la seva llarga tradició i la gran popularitat, 
on els Armats de la Sang de Reus tenen un important rellevància durant el gruix de 
l’acte de Les Tres Gràcies, com els Tres Cops de Llança del Capità Manaies i el Toc de 
Silenci del Caporal Corneta de l’esquadra romana. 
 
Per tant, senyores i senyors, la Força dels Armats de la Sang és evident a Reus, i 
malgrat la manca de vint vestimentes per assolir els 50 components, enguany 
composaran la Cohort Romana 45 Armats ben abillats per cobrir les 30 armadures 
noves actuals i les 15 que resten dels antics vestits de 1948. 
 
Com a Capità Manaies puc donar fer que sense aquestes persones que dediquen moltes 
hores, sense cap mena de lucre, fent d’Armat i sense ser Armat, congregants, directius, 
res no seria el mateix. Els Armats de la Sang desfilen, com es diu ara, amb Força i 
Honor, capaços de suar com ningú pel bé de la Setmana Santa, de picar amb Força la 
seva llança al terra, d’escortar amb solemnitat i Honor la Venerable Imatge del Sant 
Crist de la Sang, i de mantindre amb cura i respecte la Tradició dels nostres 
avantpassats. Ells ens transmeten amb la seva Passió, la devoció pel Sant Crist de la 
Sang i per la nostra Setmana Santa. A ells, també, li devem la importància que té la 
Setmana Santa reusenca. 
 
Sentir-vos Armats !!! 
 
Senyores i senyors congressistes, FORÇA i HONOR !!!          



 
 

FORÇA i HONOR !!! 
 

Marià Gil Guijas, Capità Manaies 
-Vè Congrés Català de Confraries de Setmana Santa a Mataró 2011- 


