
L’afany de recerca històrica de la nostra tricentenària Cohort Romana es 
va iniciar amb la figura de l’actual Capità Manaies l’any passat en el 
marc del Congrés Català de Confraries de Setmana Santa celebrat a la 
nostra ciutat. 
 
La recerca presentada es titulava :”La Força de l’Armat i l’Honor de ser-
ho”, en el qual s’exposà els inicis dels Armats de la Sang i la trajectòria 
dels Capitans Manaies més coneguts pels congregants i reusencs, per 
arribar a la conclusió de la gran importància cabdal dels Armats en la 
realització dels diferents actes de la Setmana Santa reusenca.  
 
Seguint amb aquesta línea de documentar fefaentment la trajectòria 
històrica dels Armats de la Reial Congregació, enguany s’escau el XXè 
aniversari de la recuperació del Toc de Silenci dels Armats i voldríem fer 
un petit tast sobre la història i evolució d’aquest toc característic que es 
toca en el Divendres Sant. 
 
I ara situem-nos: 
 
Abans de les dotze del migdia del Divendres Sant a la Prioral de Sant 
Pere, la gent resta asseguda en els bancs de l’església, tothom de cara 
a l’Altar Major, buit, però ple minuts més tard per la Venerable Imatge 
del Sant Crist de la Sang que pel seu recorregut tradicional es trasllada 
des de la Sang. Els Armats de la R. Congregació han fet la seva lenta 
entrada i estan col�locats a banda i banda del presbiteri en silenci, 
esperant. Tot sembla igual, però res no és el mateix. Quan la Imatge del 
Sant Crist és a la plaça de Sant Pere, el silenci és fa audible a l’interior 
del temple, tothom s’aixeca mirant cap la porta principal on es veu a 
contrallum la Silueta del Sant Crist que entra. A partir d’aquest moment 
Sant Crist i notes del “Toc de Silenci” és una sola estampa visual i 
auditiva a la vegada. Les notes musicals tristes i lentes acompanyen el 
Sant Crist pel passadís central. El Sant Crist arriba a les escales del 
presbiteri, puja, les notes de corneta segueixen escoltant-se, i just quan 
el portador gira el Diví Crucificat la corneta emmudeix lentament... 
És la primera interpretació del Caporal Corneta dels Armats de la Sang. 
 
 



La tarda del Divendres Sant és reusenca. Una multitud es reuneix a la 
petita plaça de la Puríssima Sang. A tres quarts de tres els Armats 
arriben “picant” amb la seva llança al terra i al ritme que marquen els 
tabals. Murmuris, el soroll de les llances, alguns demanant silenci, altres 
observant,..., la respiració s’accelera, tot està preparat. Els Armats 
resten formats i “picant” la llança davant de la porta principal del Temple 
de la Sang. Quan es divisa la Imatge del Sant Crist de la Sang pel carrer 
de l’Hospital, els Armats “paren” les seves llances, la gent entén que el 
Sant Crist és aprop. El Caporal Corneta es col�loca i espera. Són les 
tres, el Campanar anuncia l’hora nona, entra el Sant Crist a la plaça; 
moment en què les notes del “Vexil-la Regis” ressonen a la plaça. Quan 
callen, altre cop la locució musical del “Toc de Silenci”. Fins l’arribada 
davant de la porta de l’església, el Sant Crist avança amb el seu 
portador, tothom torna a escoltar les notes que al migdia han sentit. 
Sembla que el món es pari durant aquest acte previ a la petició de les 
tradicionals Tres Gràcies. 
 
Així dons, El “Toc de Silenci” dels Armats és una peça cabdal en el si de 
la Setmana Santa que acompanya al Sant Crist de la Sang demanant 
silenci davant la seva Presència. El que no sabem ben bé des de quin 
any aquesta melodia s’interpreta. Tothom podria dir que sempre s’ha 
escoltat aquest toc de corneta, però tenim molts pocs documents que ho 
manifestin. Podríem arribar a la conclusió de que almenys en les 
Setmanes Santes posteriors a la guerra civil el Caporal Corneta 
executava com avui dia el “Toc de Silenci”, ja que Armats d’aquells anys 
que encara hi són entre nosaltres i mitjançant la tradició oral ens 
expliquen records i anècdotes que inclouen aquest toc tradicional. 
 
Aquesta nit definirem en cinc fases l’origen i l’evolució del Toc de Silenci: 
Un, l’origen; dos, l’evolució; tres, la consolidació; quatre, el trencament; i 
cinc, la recuperació. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



L’ORIGEN 
 
Segons Josep Mª Guix i Sugrañes, en el llibre “Història de la Reial 
Congregació de la Puríssima Sang de N.S. Jesucrist, de Reus. (segles 
XVI-XX)”, publica una antiga partitura del típic toc musical estret dels 
arxius de la Sang anteriors a 1973, una conclusió donada perquè la 
investigació al que fa referència el llibre finalitza aquell any. I fa així... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’EVOLUCIÓ 
 
Les notes han variat i han anat evolucionant progressivament fins arribar 
al que el dia d’avui sentim. S’ha aconseguit de la filmografia personal del 
Sr. Jané un dvd de la Setmana Santa de 1975, i de moment és pot dir 
que és el primer document sonor del “Toc de Silenci” dels Armats de la 
Sang, on l’acabat de traspassar Caporal Corneta Sr. Emili Calabuig i 
Buigues toca amb la seva corneta aquest emblemàtic toc. Escoltem... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA CONSOLIDACIÓ 
 
Del que si podem afirmar que en la època del Caporal Corneta Sr. 
Miquel Celma i Roig s’interpretava el que fins avui escoltem. I com a fet 
curiós, éssent ell ja Capità Manaies i per manca llavors d’un cornetista 
adient, era qui, treient-se prèviament el seu casc, tocava el tant esperat 
“Toc de Silenci” en lloc del Caporal Corneta. Sentim-ho... 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL TRENCAMENT 
 
Durant l’època del Capità Manaies Sr. J. Antoni Casanovas i Martínez el 
Caporal Corneta de torn interpretà durant els anys 1988, 1989 i 1990 un 
Toc de Silenci totalment diferent i sense cap similitud a l’actual, així 
queda de manifest en vídeo domèstic, cedit  pel Sr. Masip de l’any 1990. 
Parint atenció... 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 



LA RECUPERACIÓ 
 
Però com tot torna, l’any 1991 l’acabat d’estrenar Capità Manaies Sr. 
Francesc J. Navais i Rull engrescà a un jovenet anomenat Josep M. 
Murillo i Gómez perquè aprengués el toc de corneta que es tocava 
durant el temps del Capità Celma i així ha perdurat en el temps fins els 
nostres dies. Amb el permís del Sr. Clavari, perquè no escoltem aquest 
Toc de Silenci en directe de la mà del Caporal Corneta coneguts per tots 
els companys Armats com a “Turu”... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gràcies Josep Manel. Després d’escoltar en directe aquest toc típic del 
Divendres Sant reusenc, sres. i srs. , en motiu del vintè aniversari de la 
recuperació del “Toc de Silenci” dels Armats de la Sang volem retre 
homenatge als Caporals Corneta que han passat per la Cohort Romana 
i han interpretat aquesta petita composició musical de la Setmana Santa. 
 
Preguem pugin a l’Altar: 
 
Sr. Jesús Pizarro i Peña, corneta dels anys 60 al costat del Capità 
Manaies Josep Guinovart i Pallejà (Lliura l’obsequi l’Ex-Armat Joan Mª 
Solé i Oliach, company Armat en aquells anys). 
 
Familiars del Sr. Emili Calabuig i Buigués, traspassat a la casa del Pare 
el passat setembre, corneta dels anys 70 al costat del Capità Manaies 
Antoni Civit i Sentís (Lliura l’obsequi el Sr. Clavari de la Reial 
Congregació Sr. Joan Marsal i Sans). 
 
Capità Manaies Emèrit Sr. Miquel Celma i Roig Corneta dels anys 70 i 
80, primer al costat del Capità Manaies Antoni Civit i Sentís i després 
com a Capità Manaies. (Lliura l’obsequi l’Ex-Clavari de la Sang Dr. 
Francesc Pardo i Camps, Clavari en aquells temps). 
 
 
 
 



i Sr. Josep M. Murillo i Gómez actual Caporal Corneta dels Armats de la 
Reial Congregació. Ha servit a quatre Capitans Manaies en els seus vint 
anys fent història en la Cohort Romana. Capità Manaies Sr. Navais, Sr. 
Puerto, Sr. Martín i actualment Sr. Gil. (Lliura l’obsequi l’Armat Major Sr. 
Antoni Berrocal i Sancho, Armat que començà amb ell fa vint anys). 
 
Gràcies a tots ells per la seva serenor i valentia al interpretar el “Toc de 
Silenci” en directe davant de centenars de reusencs a la Prioral de Sant 
Pere i de milers a la plaça de la Puríssima Sang abans de les 
centenàries Tres Gràcies. 
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