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La comparsa dels anomenats popularment 
professons de Setmana Santa vol representar els soldats romans que 
assotaren i crucificaren Jesús, i els seus orígens, tal com els coneixem avui, cal 
situar-los a la fi del segle 
XVIII. En aquell moment, però,
figura guerrera, tot adaptant
personatges de la Roma imperial. Fins aleshores, quan desfilaven a les 
professons, anaven vestits amb armadures i armes de l'època, i ho 
acompanyant el pas del Sant Sepulcre. Abans, però, de les primeres 
professons de finals del segle 
del sagrari el Dijous Sant, si més no des del segle 
d'aquest amb el lloc on fou enterrat Jesús, com el nom «monument» suggereix, 
perquè el llatí monumentum
 
Aquests antics soldats eren anomenats homes de ferro o centurions i el seu 
rastre encara és present a la Setmana Santa reusenca en els anomenats «bon 
lladre i mal lladre» que acompanyen la imatge del Sant Crist de la Sang en les 
professons del Divendres Sant, que vesteixen dues antigues armadures del 
segle XVI, tot i que han deixat d'acompanyar el Sa
desplaçament de lloc (sinó desaparició durant uns anys) a la professó es produí 
a mitjan segle XIX, quan un canvi de mentalitat de la societat veié aquests 
personatges com a anacrònics i els substituí per representants de forces
armades a Reus: soldats dels quarters de cavalleria, primer, o guàrdies civils, 
més tard.  
 
Al primer llibre d'inventaris conservat, al del 21 de maig de 1630, ja hi trobem 
aquestes dues armadures: «Ítem, dos arnesos, ço és, morrions, petos i 
espaldàs». Si bé no trobem enlloc de les actes de la Congregació què es feia 
amb elles o quan s'utilitzaven, no ens és pas difícil assegurar, atenent a les 
funcions que en altres llocs del país trobem descrites, que devien fer guàrdia al 
monument. 
 
D'aquests arnesos, hom explica que la Congregació n'arribà a tenir fins a deu, 
que serviren, fins a la introducció de la moda dels «armats» a començaments 
del segle XVIII, per a vestir les persones que acompanyaven el Sant Sepulcre. 
Amb la guerra del Francès (1808
s'haurien salvat les dues que encara avui podem veure perquè eren a una casa 
particular. Antoni de Bofarull, al llibre 
fugen (1880), en parlar de la guàrdia que acompanyava el pas del Sant
Sepulcre a la professó del Divendres Sant a Reus, al primer terç del segle 
explica: 
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i Liñana, Dilluns Sant, 14 d’abril de 2014 

La comparsa dels anomenats popularment Armats que avui obre les nostres 
de Setmana Santa vol representar els soldats romans que 

assotaren i crucificaren Jesús, i els seus orígens, tal com els coneixem avui, cal 
los a la fi del segle XVII a Barcelona, des d'on s'estengué arreu al llarg del 

. En aquell moment, però, s'esdevingué una «modernització» d'aquesta 
figura guerrera, tot adaptant-lo a la visió popular que es tenia d'aquells 
personatges de la Roma imperial. Fins aleshores, quan desfilaven a les 
professons, anaven vestits amb armadures i armes de l'època, i ho 
acompanyant el pas del Sant Sepulcre. Abans, però, de les primeres 
professons de finals del segle XVI, aquests personatges ja feien guàrdia davant 
del sagrari el Dijous Sant, si més no des del segle XV, en una assimilació 
d'aquest amb el lloc on fou enterrat Jesús, com el nom «monument» suggereix, 

monumentum significa, precisament, sepulcre. 

Aquests antics soldats eren anomenats homes de ferro o centurions i el seu 
ent a la Setmana Santa reusenca en els anomenats «bon 

lladre i mal lladre» que acompanyen la imatge del Sant Crist de la Sang en les 
professons del Divendres Sant, que vesteixen dues antigues armadures del 

, tot i que han deixat d'acompanyar el Sant Sepulcre. De fet, aquest 
desplaçament de lloc (sinó desaparició durant uns anys) a la professó es produí 

, quan un canvi de mentalitat de la societat veié aquests 
personatges com a anacrònics i els substituí per representants de forces
armades a Reus: soldats dels quarters de cavalleria, primer, o guàrdies civils, 

Al primer llibre d'inventaris conservat, al del 21 de maig de 1630, ja hi trobem 
aquestes dues armadures: «Ítem, dos arnesos, ço és, morrions, petos i 

i bé no trobem enlloc de les actes de la Congregació què es feia 
amb elles o quan s'utilitzaven, no ens és pas difícil assegurar, atenent a les 
funcions que en altres llocs del país trobem descrites, que devien fer guàrdia al 

hom explica que la Congregació n'arribà a tenir fins a deu, 
que serviren, fins a la introducció de la moda dels «armats» a començaments 

, per a vestir les persones que acompanyaven el Sant Sepulcre. 
Amb la guerra del Francès (1808-1814), n'haurien desaparegut vuit i només 
s'haurien salvat les dues que encara avui podem veure perquè eren a una casa 
particular. Antoni de Bofarull, al llibre Costums que ’s perden y recorts que 

(1880), en parlar de la guàrdia que acompanyava el pas del Sant
Sepulcre a la professó del Divendres Sant a Reus, al primer terç del segle 

rca i restauració Homes de Ferro  

Els centurions reusencs: un viatge a través dels se gles  

que avui obre les nostres 
de Setmana Santa vol representar els soldats romans que 

assotaren i crucificaren Jesús, i els seus orígens, tal com els coneixem avui, cal 
a Barcelona, des d'on s'estengué arreu al llarg del 

s'esdevingué una «modernització» d'aquesta 
lo a la visió popular que es tenia d'aquells 

personatges de la Roma imperial. Fins aleshores, quan desfilaven a les 
professons, anaven vestits amb armadures i armes de l'època, i ho feien 
acompanyant el pas del Sant Sepulcre. Abans, però, de les primeres 

, aquests personatges ja feien guàrdia davant 
, en una assimilació 

d'aquest amb el lloc on fou enterrat Jesús, com el nom «monument» suggereix, 

Aquests antics soldats eren anomenats homes de ferro o centurions i el seu 
ent a la Setmana Santa reusenca en els anomenats «bon 

lladre i mal lladre» que acompanyen la imatge del Sant Crist de la Sang en les 
professons del Divendres Sant, que vesteixen dues antigues armadures del 

nt Sepulcre. De fet, aquest 
desplaçament de lloc (sinó desaparició durant uns anys) a la professó es produí 

, quan un canvi de mentalitat de la societat veié aquests 
personatges com a anacrònics i els substituí per representants de forces 
armades a Reus: soldats dels quarters de cavalleria, primer, o guàrdies civils, 

Al primer llibre d'inventaris conservat, al del 21 de maig de 1630, ja hi trobem 
aquestes dues armadures: «Ítem, dos arnesos, ço és, morrions, petos i 

i bé no trobem enlloc de les actes de la Congregació què es feia 
amb elles o quan s'utilitzaven, no ens és pas difícil assegurar, atenent a les 
funcions que en altres llocs del país trobem descrites, que devien fer guàrdia al 

hom explica que la Congregació n'arribà a tenir fins a deu, 
que serviren, fins a la introducció de la moda dels «armats» a començaments 

, per a vestir les persones que acompanyaven el Sant Sepulcre. 
aurien desaparegut vuit i només 

s'haurien salvat les dues que encara avui podem veure perquè eren a una casa 
Costums que ’s perden y recorts que 

(1880), en parlar de la guàrdia que acompanyava el pas del Sant 
Sepulcre a la professó del Divendres Sant a Reus, al primer terç del segle XIX, 



«[…] junt al misteri ó pas del Sant Sepulcre, pus com se conta que aquest 
era guardat per soldats, que naturalment havian de ser Romans, per 
inveterada costum solian
banda, […] lo cas es que aquells quatre guardadors ó guerrers anavan 
vestits de la manera següent: de mitj cos avall, ab faldas, sandalias ó 
botas, volent ser més ó ménos grotescament á la Romana, en lo co
hermosa corassa de ferro de cavaller de la Edat Mitjana (las quals 
corassas procedian de una antiga casa de senyors del mateix poble, que 
las cedí a la Confraria de la Sanch), en lo cap un casco de dragons 
inglesos, […] y ab la ma dreta empunyant un

 
Acabo aquestes breus notícies històriques parlant dels noms que la 
documentació i el poble ha donat a aquests personatges, com el ja esmentat de 
centurions, homes de ferro 
en català). Aquest darrer nom és fruit de la imaginació popular, ja que Urió 
seria un sant fictici, fruit de la mala interpretació de la paraula 
pronunciada santurió i descomposta en 
denominació de centurions 
interpretació popular d’aquells legionaris romans que acompanyaren Jesús al 
calvari i després feren la guàrdia al sepulcre. I quant a la denominació reusenca 
dels personatges com a «bon lladre i mal lladre», no la trobem fins a finals del
segle XIX i començaments del 
la gent els va assimilar a les dues persones que crucificaren junt amb Jesús.
 
_______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«[…] junt al misteri ó pas del Sant Sepulcre, pus com se conta que aquest 
era guardat per soldats, que naturalment havian de ser Romans, per 
inveterada costum solian anar entorn del sepulcre quatre guerrers, dos per 
banda, […] lo cas es que aquells quatre guardadors ó guerrers anavan 
vestits de la manera següent: de mitj cos avall, ab faldas, sandalias ó 
botas, volent ser més ó ménos grotescament á la Romana, en lo co
hermosa corassa de ferro de cavaller de la Edat Mitjana (las quals 
corassas procedian de una antiga casa de senyors del mateix poble, que 
las cedí a la Confraria de la Sanch), en lo cap un casco de dragons 
inglesos, […] y ab la ma dreta empunyant un sabre […].» 

Acabo aquestes breus notícies històriques parlant dels noms que la 
documentació i el poble ha donat a aquests personatges, com el ja esmentat de 

homes de ferro o, encara, el més curiós d’oriones o uriones 
st darrer nom és fruit de la imaginació popular, ja que Urió 

seria un sant fictici, fruit de la mala interpretació de la paraula 
i descomposta en Sant Urió. Per altra banda, la 

centurions d’aquests personatges s’adiu més amb la 
interpretació popular d’aquells legionaris romans que acompanyaren Jesús al 
calvari i després feren la guàrdia al sepulcre. I quant a la denominació reusenca 
dels personatges com a «bon lladre i mal lladre», no la trobem fins a finals del

i començaments del XX, quan, en passar a acompanyar el S
la gent els va assimilar a les dues persones que crucificaren junt amb Jesús.

_______________________________________________________________________

«[…] junt al misteri ó pas del Sant Sepulcre, pus com se conta que aquest 
era guardat per soldats, que naturalment havian de ser Romans, per 

anar entorn del sepulcre quatre guerrers, dos per 
banda, […] lo cas es que aquells quatre guardadors ó guerrers anavan 
vestits de la manera següent: de mitj cos avall, ab faldas, sandalias ó 
botas, volent ser més ó ménos grotescament á la Romana, en lo cos una 
hermosa corassa de ferro de cavaller de la Edat Mitjana (las quals 
corassas procedian de una antiga casa de senyors del mateix poble, que 
las cedí a la Confraria de la Sanch), en lo cap un casco de dragons 

Acabo aquestes breus notícies històriques parlant dels noms que la 
documentació i el poble ha donat a aquests personatges, com el ja esmentat de 

uriones (urions, 
st darrer nom és fruit de la imaginació popular, ja que Urió 

seria un sant fictici, fruit de la mala interpretació de la paraula centurió, 
. Per altra banda, la 

s’adiu més amb la 
interpretació popular d’aquells legionaris romans que acompanyaren Jesús al 
calvari i després feren la guàrdia al sepulcre. I quant a la denominació reusenca 
dels personatges com a «bon lladre i mal lladre», no la trobem fins a finals del 

uan, en passar a acompanyar el Sant Crist, 
la gent els va assimilar a les dues persones que crucificaren junt amb Jesús. 

_______________________________________________________________________ 



 

ESTUDI I INTERVENCIÓ DELS ARNESOS DE FERRO DE LA 

CONFRARIA DE LA 

JESUCRIST DE REUS 
 
Aleix A. Vall, Reus, 9 d’abril de 2014
 
Degut al mal estat de conservació dels dos arnesos de ferro, propietat de la 
Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, 
AVALL creació · conservació · restauració ha dut a terme un estudi de les 
peces i, posteriorment, una intervenció d’urgència de conservació i restauració. 
Per una banda, l’estudi previ a la intervenció s’ha dut a terme a les 
instal·lacions del Servei de Recursos Científics i Tècnics de la Unitat de 
Microscòpia i Tècniques Nanomètriques, de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona. En aquesta fase del pro
ornaments, diversos elements constitutius de l’obra, com quantitats elevades 
de coure i zinc, que s’utilitzaven per aconseguir un resultat visual molt similar a 
l’or.  
També s’ha procedit a l’estudi i interpretació de la simbologia patent en 
diverses parts de la peça i, d’aquesta manera, s’ha pogut determinar l’època i el 
corrent estètic.  
La intervenció, per altra banda, ha constat de quatre fases: neteja 
mecanicoquímica dels òxids, hidròxids, clorurs i fosfats; adhesió i reintegració 
d’esquerdes, fractures i llacunes mitjançant una resina 
d’àcid tànnic per aconseguir l’entonació adient i repàs dels elements 
ornamentals; capa de protecció finals 
dues capes de cera microcristal·lina. Alhora, els diversos procediments emprats 
en la intervenció són reversibles, seguint un criteri no invasiu. 
 

 
 

STUDI I INTERVENCIÓ DELS ARNESOS DE FERRO DE LA 

ONFRARIA DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE 

EUS  

Reus, 9 d’abril de 2014 

Degut al mal estat de conservació dels dos arnesos de ferro, propietat de la 
ió de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, 

AVALL creació · conservació · restauració ha dut a terme un estudi de les 
peces i, posteriorment, una intervenció d’urgència de conservació i restauració. 
Per una banda, l’estudi previ a la intervenció s’ha dut a terme a les 
instal·lacions del Servei de Recursos Científics i Tècnics de la Unitat de 
Microscòpia i Tècniques Nanomètriques, de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona. En aquesta fase del projecte s’han pogut localitzar, en els 
ornaments, diversos elements constitutius de l’obra, com quantitats elevades 
de coure i zinc, que s’utilitzaven per aconseguir un resultat visual molt similar a 

També s’ha procedit a l’estudi i interpretació de la simbologia patent en 
diverses parts de la peça i, d’aquesta manera, s’ha pogut determinar l’època i el 

La intervenció, per altra banda, ha constat de quatre fases: neteja 
a dels òxids, hidròxids, clorurs i fosfats; adhesió i reintegració 

d’esquerdes, fractures i llacunes mitjançant una resina epoxi; aplicació d’un 5% 
d’àcid tànnic per aconseguir l’entonació adient i repàs dels elements 
ornamentals; capa de protecció finals mitjançant una resina termoplàstica i 
dues capes de cera microcristal·lina. Alhora, els diversos procediments emprats 
en la intervenció són reversibles, seguint un criteri no invasiu.  

STUDI I INTERVENCIÓ DELS ARNESOS DE FERRO DE LA REIAL 

OSTRE SENYOR 

Degut al mal estat de conservació dels dos arnesos de ferro, propietat de la 
ió de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, 

AVALL creació · conservació · restauració ha dut a terme un estudi de les 
peces i, posteriorment, una intervenció d’urgència de conservació i restauració.  
Per una banda, l’estudi previ a la intervenció s’ha dut a terme a les 
instal·lacions del Servei de Recursos Científics i Tècnics de la Unitat de 
Microscòpia i Tècniques Nanomètriques, de la Universitat Rovira i Virgili de 

jecte s’han pogut localitzar, en els 
ornaments, diversos elements constitutius de l’obra, com quantitats elevades 
de coure i zinc, que s’utilitzaven per aconseguir un resultat visual molt similar a 

També s’ha procedit a l’estudi i interpretació de la simbologia patent en 
diverses parts de la peça i, d’aquesta manera, s’ha pogut determinar l’època i el 

La intervenció, per altra banda, ha constat de quatre fases: neteja 
a dels òxids, hidròxids, clorurs i fosfats; adhesió i reintegració 

; aplicació d’un 5% 
d’àcid tànnic per aconseguir l’entonació adient i repàs dels elements 

mitjançant una resina termoplàstica i 
dues capes de cera microcristal·lina. Alhora, els diversos procediments emprats 


