
‘IGNOTUS DUX

Podria ser el títol en homenatge a tots els capitans Manaies que, amb el pas del
temps, han passat a l’oblit dins la tricentenària formació dels Armats de la Sang de
Reus. 
 
Però el cert és que, gràcies a l
recerca sobre la pròpia història dels Armats de la Reial Congregació. I, com passa en
moltes ocasions, els descobriments són fruits de l
alguna que altra sorpresa. 
 
Sorpresa perquè enguany fa
capità que ha passat tant desaperc
importantíssima, ja que canvia la cronologia dels capitans Manaies que han tingut
l’Honor d’encapçalar l’esquadra roma
Sánchez, Armat aquell any ens relata:
 
“Els començaments dels anys vuitanta la Setmana Santa de Reus travessa
les seves etapes més complicades: l’
atemptats, el 1979 deixa de cel
81 no torna a sortir. 

A l’inici de Quaresma de 1983 l‘
una campanya de captació d’Armats als instituts de la ciutat
cohort completament desmemb
armats, d’entre 15 i 16 anys, la majoria 

Com que no hi havia Capità
dirigia els assaigs que realitzàvem
Mostres i del Reus Deportiu
ens va ensenyar a desfilar 

El mateix Dijous Sant a la nit
qui faria de Capità Manaies 
Gràcies i alguns trams de l
érem tots nous –absolutament tots, del Capità a l’últim Armat
podia fer més. 

A partir del següent any, ja amb el veterà
Manaies al peu del canó des del primer assaig
els membres de la cohort, 
tal com s’havia fet sempre”

Després de comprovar aquest relat testimonial: conversar amb l
intercanviar esdeveniments amb el Clavari de l
buscar antigues fotografies que confirmin la recerca; i
desconegut (Ignotus Dux); c
quedat en l’oblit. 
 
Pocs dins l’entorn dels Armats sabien de la seva existència 
després del Capità Civit, va a
dirigir la Cohort Romana en unes 
 

Salve, Josep Maria Pujol Masip

Toni Sánchez i Ciudad, 

IGNOTUS DUX’ (EL CAPITÀ DESCONEGUT) 
 

Podria ser el títol en homenatge a tots els capitans Manaies que, amb el pas del
oblit dins la tricentenària formació dels Armats de la Sang de

Però el cert és que, gràcies a l’empenta dels actuals Armats, fa uns ans que es 
recerca sobre la pròpia història dels Armats de la Reial Congregació. I, com passa en
moltes ocasions, els descobriments són fruits de l’atzar, els quals poden generar

  

Sorpresa perquè enguany fa 30 anys, l’any 1983, va comanar la Cohort Romana un
capità que ha passat tant desapercebut com la seva pròpia existència. La troballa és
importantíssima, ja que canvia la cronologia dels capitans Manaies que han tingut

esquadra romana. Posem les cartes damunt la taula, l
Sánchez, Armat aquell any ens relata: 

dels anys vuitanta la Setmana Santa de Reus travessa
més complicades: l’any 78 diverses confraries rebien

, el 1979 deixa de celebrar-se la Processó del Sant Enterrament, i

A l’inici de Quaresma de 1983 l‘Antoni Hortoneda, membre de Junta de la Sang, 
una campanya de captació d’Armats als instituts de la ciutat per tal de renovar 

completament desmembrada; el resultat va ser una formació
armats, d’entre 15 i 16 anys, la majoria érem estudiants, tots novells. 

Capità Manaies ni Caporal Corneta, el propi Antoni
realitzàvem tres dies a la setmana pels voltants de la Fira de 

i del Reus Deportiu. A falta de veterans, va ser ell mateix, un no armat, qui 
ens va ensenyar a desfilar picant el Pas de la Cadena. 

a la nit, abans de la Processó del Silenci ens van presentar al 
qui faria de Capità Manaies i dirigiria la cohort. Aquell any només vam picar a Les Tres 
Gràcies i alguns trams de la Processó del Sant Enterrament. Si tenim en compte que 

absolutament tots, del Capità a l’últim Armat- entendreu que 

A partir del següent any, ja amb el veterà Corneta Sr. Miquel Celma com a Capità 
del canó des del primer assaig i amb l’experiència que anàvem
la cohort, es va arribar a picar tota la Processó del Sant Enterrament, 

”. 

prés de comprovar aquest relat testimonial: conversar amb l’Antoni Hortoneda;
intercanviar esdeveniments amb el Clavari de l’any 83, Sr. Joan Basera Juanpere;
buscar antigues fotografies que confirmin la recerca; i com no, localitza
desconegut (Ignotus Dux); cal reivindicar la figura d’aquest Capità Manaies 

ocs dins l’entorn dels Armats sabien de la seva existència –sempre es deia que 
del Capità Civit, va arribar el Capità Celma-. Ell va tenir la Força i l’Honor de 

dirigir la Cohort Romana en unes circumstàncies ben difícils. 

Josep Maria Pujol Masip!!!...   Capità Manaies!!! 

Toni Sánchez i Ciudad, Armat Major - Marià Gil Guijas, Capità Manaies
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Gil Guijas, Capità Manaies (Opuscle 2013) 


