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Les transformacions socials de les darreres dècades, amb l’augment de l’oferta d’oci, la millora 
de la mobilitat o la progressiva laïcització, són la causa que algunes manifestacions culturals del 
calendari religiós hagin sofert canvis profunds o % ns i tot hagin desaparegut. Aquest és el cas de 
la processó del Sant Enterrament, antic punt àlgid de les celebracions de la Setmana Santa man-
lleuenca. La processó, que es va fer per darrera vegada l’any 1970, era un dels actes més multitu-
dinaris que se celebraven a Manlleu. La seva organització mobilitzava un miler de congregants 
organitzats en confraries. Gent d’arreu omplia els carrers de Dalt i el Baix Vila per veure des% lar 
els nou passos, els personatges i altres elements simbòlics que representaven la passió de Crist. 
Era un moment clau del calendari manlleuenc que aquesta exposició vol recordar.
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EL PRELUDI

La Setmana Santa començava, a Manlleu, el Divendres dels Dolors quan, a 
les llibreries, es trobava la revista El Record que anunciava les activitats dels 
dies següents: la benedicció de palmes i el viacrucis el Diumenge de Rams, 
el salpàs celebrat el dilluns i el dimarts, i la benedicció de l’aigua que prota-
gonitzaven els infants el dimecres. Cadascun d’aquests gestos, carregats de 
signi% cat, preparaven per viure la commemoració de les darreres hores de 
la vida de Jesucrist.
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Revista El Record

L’any 1917, coincidint amb l’empenta que un grup de famílies manlleuen-
ques van donar a les celebracions de Setmana Santa, va ser editat el primer 
número de la revista El Record. Es trobava a les llibreries el Divendres dels 
Dolors –o sigui, dos dies abans del Diumenge de Rams-. El seu fundador 
fou Eduard Rifà i Anglada. 

S’hi recollien les noves propostes, incorporacions, estrenes i instruccions 
per a les celebracions religioses que s’apropaven. Les seves pàgines, que 
re3 ecteixen el pas del temps i les noves tendències en disseny i tècniques 
d’impressió, van ser presents % ns al número 47, l’any 1972. Només en dos 
períodes va deixar de fer-ho: entre 1921 i 1927, així com els dos anys -1937 
i 1938- de plena Guerra Civil. El primer text que s’hi podia llegir, sota 
l’encapçalament “Ara fa un any”, era una crònica de la Setmana Santa de 
l’edició anterior. 

L’any 1960 es va editar un volum titulat Llibre de “El Record”: història i antologia de la revista setmanasantera manlleuenca (1917-1959). Estava dedicat a Eduard Rifà i Anglada, fundador de 
la revista que es publicava anualment abans de Setmana Santa. El volum, de 256 pàgines, recollia els principals articles apareguts a la publicació % ns aleshores. A la dreta, muntatge de les dife-
rents portades de la revista “El Record”.
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Benedicció de Rams

La Setmana Santa comença amb la benedicció de Rams. Representa l’entrada 
de Jesús a Jerusalem per celebrar la Pasqua, on va ser rebut per la població, 
que brandava rams i palmes.

Després de la missa dominical, les palmes i palmons, rams de llorer i 
d’olivera es beneeixen mitjançant l’aspersió d’aigua i, ocasionalment, es fa 
una processó del Ram. Sol ser una festa amb gran participació infantil. Els 
nens solen dur llargs palmons i les nenes, elaborades palmes, de fulles en-
trellaçades. En aquesta diada, s’apro% ta per estrenar la roba primaveral.

Viacrucis

El viacrucis és una de les formes més comunes de representar la passió. En 
catorze estacions, s’evoquen els principals fets vinculats al % nal de la vida de 
Crist. És present a l’interior de tots els temples catòlics; excepcionalment, 
també tenia una presència urbana. A Manlleu, les estacions o parades eren 
representades per unes creus de fusta situades en algunes façanes. Els par-
ticipants feien el recorregut, precedits per una gran creu i acompanyats del 
Natzarè. 

El Diumenge de Rams, a primera hora de la tarda, se sortia de l’església de 
Santa Maria. El circuit anava pel Dalt Vila i pels principals carrers de Baix 
Vila per retornar a l’edi% ci parroquial.

Tot i la seva antiguitat, les representacions del viacrucis públic manlleuenc 
reberen una gran empenta, com tota la Setmana Santa, a partir de 1917. No-
més els dos anys de plena Guerra Civil es va deixar de celebrar, com totes les 
manifestacions de religiositat popular. El Viacrucis es reprengué el mateix 
1939 i perdurà % ns al 1969. 

Processó de Rams a la plaça de Dalt Vila, any 1930. Foto: Rafart. Fons: Biblioteca Munici-
pal de Manlleu.

A l’exposició es reproduïa una de les creus que 
marcaven les parades del viacrucis. A la pàgina 
segëunt, l’itinerari que es seguia amb les creus 
existents, i una fotogra% a del viacrucis passant 
pel Passeig del Ter. Dècada de 1940. Foto Arxiu 
Valls
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Salpàs

En els tres primers dies de Setmana Santa era habitual fer el salpàs. Es be-
neïa la sal posada en un plat amb una candela al mig; un cop barrejada 
amb aigua beneita, s’hi aspergien les portes i les quadres del bestiar dels 
edi% cis del nucli urbà i, especialment, les de la pagesia. El rector, acompan-
yat d’escolans, feia camí casa per casa i s’aplicava a les principals entrades. 
Es tractava d’un ritual de protecció amb l’objectiu d’allunyar mals esperits i 
malalties, tant de les persones com del bestiar.

En moltes cases, el rector era obsequiat amb una o més dotzenes d’ous, se-
gons les possibilitats econòmiques.
Acompanyant aquesta activitat també hi havia el costum de col·locar, % xa-
des a les portes, creus fetes amb fulles de palma beneïda el Diumenge de 
Rams que s’anaven acumulant, any rere any, damunt la fusta envellida. La 
3 or de la carlina solia acompanyar aquestes creus. Se la tenia, també, per 
amulet contra les bruixes.

Salpàs a la Cavalleria, dècada de 1930. Foto Arxiu Valls
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Benedicció de l’aigua

A la tarda de Dimecres Sant era costum dur aigua a beneir en una activitat 
especialment infantil. Els nens i les nenes prenien un càntir, el més valuós 
de la casa o un de comprar expressament, i es dirigien al temple parroquial. 
El broc de l’atuell se solia guarnir amb alguna 3 or primaveral, generalment 
violes o arç 3 orit. Passant per la font de la Mare de Déu, l’omplien % ns a dalt. 

El rector beneïa l’aigua, que es guardava la resta de Setmana Santa. Durant 
el Dissabte de Glòria, s’escampava pels racons de la llar en cerca de protec-
ció. Se li suposava unes qualitats especials, de protecció contra les malalties 
i les males in3 uències, adquirides pel gest sagramental de la benedicció.

Benedicció de l’aigua, any 1932. Foto Arxiu Valls

A baix, imatge del documental % lmat pel Joaquim Rifà,“Reportage de Manlleu en color”. El 
reportatge és un retrat de la videa festiva i tradicional manlleuenca durant un any natural, 
el 1964. Estructurat mitjançant les quatre estacions, el documental mostra la vida quoti-
diana manlleuenca, posant especial atenció al calendari festiu. Setmana Santa, Nadal i la 
Festa Major es converteixen en els eixos vertebradors d’aquest documental. A l’exposició es 
mostrava la part dedicada a la Setmana Santa.
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PASSOS PENITENTS

La processó del Sant Enterrament era l’esceni% cació circulant de la passió 
de Crist. En els seus moments més esplendorosos havia tingut un miler de 
participants. L’acurada organització, a càrrec de la Confraria Major de la 
Puríssima Sang, oferia una cerimònia incomparable. 

Els passos, obres escultòriques de reconeguts artistes del país, eren els prin-
cipals protagonistes. Des% laven acompanyats, i suspesos de l’espatlla, de pe-
nitents congregants que, reunits en confraries menors, mostraven la seva 
profunda abnegació.
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Els cantants d’El Record

Quan la processó del Sant Enterrament s’apropava, enmig del silenci i del 
compassat caminar dels congregants, només s’escoltava unes greus veus 
masculines: els cantants d’El Record. 
Des de la primera meitat del segle XIX, els tres cantors duien una creu de 
generoses dimensions, i se situaven entre els primers participants del se-
guici de la processó del Sant Enterrament. Cantaven les cobles de la mort 
i passió de Nostre Senyor Jesucrist que l’any 1879 es van editar en un full.  
Aquesta lletra, amb una melodia centenària pròpia de Manlleu va ser trans-
crita, per primera vegada, pel mestre Lluís Millet l’any 1919. 
Els primer versos deien: 

“Tingueu record i memòria
de la mort i passió,

que va patir per nosaltres,
Jesucrist Nostre Senyor”

Els Cantants a la dècada de 1920. Foto Lluís Coll
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Itinerari de la processó del Sant Enterrament

El circuit que es va establir per a la processó del Sant Enterrament sortia de 
l’església parroquial de Santa Maria. En el seu entorn s’organitzava la sortida 
dels passos i confraries. Seguidament, es dirigia a Baix Vila per la baixada de 
can Vilaró, passava pel carrer de la Font, Enric Delaris, Sant Domènec, Pont, 
i tombant al punt de les Tres Creus, tornava a en% lar-se pel costat de can Vi-
laró % ns a la plaça de Dalt Vila. Després de circumdar-la, anava pel carrer del 
Comte % ns a la plaça Grau on girava cap al carrer Rossell; en arribar al  de Sant 
Higini, regressava a l’església.   



Record de Setmana Santa. Quatre dècades sense la processó del Sant Enterrament de Manlleu. 
Exposició. Museu del Ter, del 20 de març al 4 de maig de 2014

Elements simbòlics: els improperis

El seguici de la processó era ple de representacions plàstiques dels diferents 
objectes dels quals es va fer ús en la passió de Jesucrist. Transportats per pe-
nitents amb vesta negra, des% laven entre pas i pas. Tant podien ser pintats 
sobre tela o amb forma escultòrica o altre tipus més peculiars. D’entre els 
improperis presents a la processó manlleuenca hi havia el següent repertori 
de peces: bossa, cadenes, calze, canya, claus, columna, cordes, crani, daus, 
escala, espasa, esponja, gall, gerra, llança, llanterna, lluna, mantell porpra, 
martell, mortalla, plat de cendres,  set espases de dolor, sol, tenalles, trom-
peta, túnica i vas de fel.
 
Era especialment singular el crani autèntic de la vídua Maria Serra i Sala 
que havia mort el 1888; un dels seus vuit % lls, Joan Anglada Serra -més 
conegut popularment pel sobrenom de l’Apagallums- va aconseguir el per-
mís de la Santa Seu per conservar-lo. Abans de morir, Joan Anglada va fer 
prometre als seus descendents que portarien el crani a la processó del Sant 
Enterrament. Així ho van fer. Inicialment es portava damunt la mà, assen-
yalant-lo amb un dit, com es feia amb el plat de cendra, i posteriorment es 
duia damunt una petita caixa.

Un altre element característic eren els anomenats llambrots que obrien el 
seguici de la processó. Eren dos penons negres, on es representen diversos 
instruments i al•legories de la passió. Cridaven especialment l’atenció les 
fesomies de dos fariseus que simulaven fer escarni de Jesús pacient, traient 
la llengua. Per la Guerra Civil van ser incendiats, però se’n van fer de nous, 
l’any 1944, de la mà del polifacètic Francesc d’A. Pujol i Escalé. 

Improperis: el sol i la lluna. AMMA. Fons l’Abans. Família Gutiérrez Pujol. Llambrots. Foto 

Arxiu Valls. El crani. Foto Arxiu Valls.
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Vestes, armats, estaferms i altres personatges

La processó del Sant Enterrament, en el seu màxim esplendor, era formada 
per prop d’un miler de participants. Els penitents, distribuïts per tot el se-
guici transportant els improperis o acompanyant els passos, anaven vestits 
amb una vesta o túnica talar i un caputxó de forma cònica amb una tela que 
cobria la seva cara i només deixava una obertura per als ulls. Eren del color 
propi de cada confraria menor.

D’altres col•lectius de congregants tenien personalitat pròpia: 

Els armats representaven els legionaris romans que, després d’assotar Crist, 
el van conduir al Calvari i clavar-lo a la Creu. Els estaferms eren considerats 
més amables que els armats i representaven els soldats de la guàrdia dels 
prínceps dels sacerdots i dels fariseus que, per ordre de Pilat, van encerclar 
la tomba de Jesús;  solien acompanyar el Sant Sepulcre en la processó i feien 
guàrdia davant el monument.
 
Dos grups d’infants eren presents al seguici. Els hebreus,  amb vesta negra, 
acompanyaven als Armats i Estaferms i els apòstols, constituïts per dotze 
nens vestits de blanc, anaven junt el pas de la Dolorosa.

Darrere de Nostra Senyora dels Dolors, hi anaven tres dones, anomenades 
les Tres Maries, que representaven Maria de Cleofàs, Maria Magdalena i 
Maria Salomé, que, segons els Evangelis, acompanyaven la mare de Jesús. 
Quan van anar al sepulcre per ungir el cos de Crist, van ser els primers tes-
timonis de la resurrecció. Les tres dones havien de ser de diferent condició: 
una vídua, una casada i una soltera.

La processó era acompanyada per cants propis del moment interpretats per 
la Schola Cantorum. El grup coral fou fundat l’any 1906 i entre els seus di-
rectors més destacats cal comptar-hi mossèn Josep Aulet, Joan Martínez i 
Jaume Andreu.

Vestes. Foto Valls. Fons Biblioteca Municipal de Manlleu. Armats, any 1932. Foto Arxiu 
Valls. Estaferms. Foto Valls. Fons Biblioteca M. Manlleu
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Uniforme d’Armat

L’any 1942 es va recuperar el cos d’Armats existent abans de la Guerra Civils 
amb nou uniforme. Aquest és un exemple del vestit i elements auxiliars que 
va utilitzar aquest grup % ns al % nal de la processó del Sant Enterrament. 

Cedit per Joan Cabanas i Segimon Parés; preservat al col·legi La Salle

Estendard d’Armats

El cos d’Armats, en representació de la milícia romana, duia els estendards 
propis d’aquest cos militar. A Manlleu, les sigles SPQR (Senatus Populusque 
Romanus), que traduït era Senat del poble romà, es llegia de forma irònica 
com a  “Sastres Pobres Que Robeu, robeu que pobres sereu”. 

Cedit per la Parròquia de Santa Maria de Manlleu

Llances d’Armats

Les llances dels Armats picant el terra proporcionaven, juntament amb el 
fregadís de les seves sandàlies, el so rítmic i típic de la processó. Només els 
cants d’El Record i el Miserere trencaven el seu compàs.

Cedides per Joan Cabanas i Segimon Parés i preservades al col·legi La Salle                      

Cascs d’Estaferms

Elements recuperats dels uniformes dels representants del cos de soldats 
de la guàrdia dels prínceps dels sacerdots i dels fariseus. Per ordre de Pilat 
van encerclar el sepulcre de Jesús. Fins a la Guerra Civil duien un uniforme 
dissenyat per l’artista manlleuenc Isidre Bracons. Durant la dècada de 1940 
es va reorganitzar inspirant-se en el disseny de Jaume Pujol.

Cedits per la Parròquia de Santa Maria de Manlleu

Vesta de la Confraria dels Elois

La Confraria Menor de Sant Eloi, que aplegava el sector metal•lúrgic, duia 
vesta de color grana amb caputxa blanca.

Cedida per la família València Verdaguer (Manlleu)

En aquesta i les següents pàgines, els diferents objectes exposats, i les carteles respectives.
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La maqueta de Jacint Riera

Un excel·lent exemple de com era la processó del Sant Enterrament el trobem a la maqueta que, entre 1950 i 1956, va construir l’artista manlleuenc Jacint Riera. 
Aquest escultor local, a més de diverses maquetes d’edi% cis singulars del municipi, va reproduir amb gran % delitat la formació processional. Aquesta, conservada 
habitualment a dependències parroquials de Santa Maria, permet observar els diferents elements i participants que componien aquest  seguici.

Cedida per la Parròquia de Santa Maria de Manlleu
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El gall

L’improperi que millor es conserva és el gall. Recorda que l’apòstol Pere va 
negar tres vegades conèixer Jesús abans que aquesta au cantés a la sortida 
del sol. 

Cedit per la Parròquia de Santa Maria de Manlleu

La creu dels Improperis

La creu dels Improperis era un compendi de tots els elements. L’any 1932 es 
va estrenar la primera que va participar en la processó manlleuenca i que 
va ser destruïda a l’inici de la Guerra Civil. L’any 1959, es va recuperar de la 
mà de l’artista manlleuenc Ramon Pujol i Escalé amb decoració de Salvador 
Muñoz i Albareda.

Cedida per la Parròquia de Santa Maria de Manlleu



Record de Setmana Santa. Quatre dècades sense la processó del Sant Enterrament de Manlleu. 
Exposició. Museu del Ter, del 20 de març al 4 de maig de 2014

El tenebrari i l’O$ ci de tenebres

El gran canelobre, amb catorze ciris de cera groga i un de blanca, prota-
gonitzava l’o% ci de tenebres. Els ciris representaven els apòstols i les Tres 
Maries.

L’anomenat o% ci de tenebres o fasos era celebrat a primera hora de la tarda 
(segons l’època i antigament a les matines), ja entrada de fosc. Després de 
recitar cada salm, s’apagava un dels ciris del canelobre. Després del darrer 
salms, el ciri que quedava encès, de color blanc, era retirat i amagat rere 
l’altar. En la fosca, els assistents a la cerimònia produïen un sorollós estrèpit 
i els infants solien fer rodar les matraques o carraques. Rememoraven el 
desconcert en el qual va caure el món en el moment d’expirar Crist. 

Moments després, acabava el soroll i el ciri amagat es posava damunt l’altar 
i tornava a il•luminar el temple. Simbolitzava la resurrecció.  

Cedit per la Parròquia de Santa Maria de Manlleu

Les matraques

Les matraques eren un instrument musical de percussió, fabricat amb fusta, 
que solien utilitzar els infants. S’agafava pel mànec i, en fer-lo girar, una 
llengüeta plana del mateix material picava repetidament i generava un so-
roll sec continuat. També n’hi havia de majors dimensions, que es duien 
penjades del coll o es feien funcionar recolzades a terra. Fins i tot, n’hi havia 
de campanar que substituïa el so de les campanes.

Cedides per la família Jiballi Cuadras (Conca de Barberà)
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HISTÒRIA DE LA PROCESSÓ
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L’origen de la processó

Desconeixem l’origen precís de la processó de Setmana Santa de Manlleu. 
Sembla que, en època medieval, no estava formada per % gures escultòri-
ques sinó que eren els mateixos manlleuencs qui representaven les diverses 
escenes. 

A primers del segle XVIII, la processó se celebrava el vespre de Dijous Sant. 
El bisbe de Vic, Ramon de Marimon, en la visita pastoral que va fer a la 
parròquia de Santa Maria el juliol de 1737, va manar que se celebrés a la 
tarda del mateix dia amb la raó que la gent de la pagesia pogués retornar a 
les masies amb claror de dia. No sembla que la disposició es portés a terme 
ja que, cinc anys després, pel novembre de 1742, en una nova visita del bisbe 
Marimon es feia memòria de la indicació emesa anteriorment. 

A % nals del segle XVIII, la processó es va anar conformant amb l’estètica que 
va mantenir % ns a la Guerra Civil. En el transcurs d’aquells anys, entrant ja 
al segle XIX, es va establir el cos d’armats i el d’estaferms amb les seves par-
ticulars indumentàries. Een aquella època, es van afegir els tres cantors, un 
dels quals duia una creu i una tovallola, cantant la cobla d’El Record. 
A % nals del segle XIX, la processó va decaure notablement. 

Formació de % nals del segle XIX:

• Cos d’armats 
• Cantors d’El Record 
• Nens de les escoles amb un ciri encès.
• Dues % leres de devots i devotes amb atxes enceses;  al mig, una  altra % lera 
de devots amb vesta que portaven els improperis,  alguns dels quals anaven 
descalços arrossegant grosses cadenes.
• Pas del Natzarè, d’autor desconegut i pagat pel Tercer Orde de Sant Fran-
cesc
• Pas del Sant Crist 
• Pas del Sant Sepulcre, afegit el 1860, envoltat del cos d’estaferms vestits 
per Isidre Bracons
• Pas de la Mare de Déu dels Dolors, construït al voltant de 1820, precedida 
per un cor. Es va salvar miraculosament de l’incendi ocorregut a la capella 
fonda durant la nit de cap d’any de 1877/78
• Les Tres Maries: una dona vídua, una dona casada i una dona soltera. 
• Autoritats acompanyades per una banda musical tocant marxes fúnebres

Xilogra% a de la Mare de Déu dels Dolors, any 1904. Cobles de la mort i passió de Nostre 
Senyor Jesucrist. Impreses l’any 1879. Revista El Record.
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L’empenta de la segona dècada del segle XX

La processó de Dijous Sant, a l’edició de 1917, va rebre un impuls cabdal. 
Aleshores, la burgesia manlleuenca formada per representants de famílies 
com els Rifà, Vilaseca, Puget, Anglada i d’altres, va iniciar un procés de 
renovació i de recuperació de l’esplendor perdut. Es va promoure la cons-
trucció de nous passos o misteris escultòrics, obra del taller barceloní de M. 
Morell i M. Teys, es van reformar els existents i es van fer nous uniformes 
per als armats i els estaferms. 

L’any 1917 es va estrenar el  Primer misteri de dolor (oració de Jesús ple 
d’angoixa a l’hort de Getsemaní), pagat per subscripció popular encapçala-
da per devotes manlleuenques. També es va renovar la túnica i el tabernacle 
del Quart misteri de dolor (camí del Calvari amb la creu a coll / Natzarè).
L’any 1918 fou estrenat el Segon misteri de dolor (3 agel•lació de Jesús), del 
mateix taller, sufragat per Teresa Munt i Costa, vídua de Rafel Puget. 
L’any 1928 es va lluir, per primera vegada el Tercer misteri de dolor (coro-
nació d’espines),  que  van costejar el col•lectiu de pagesos manlleuencs amb 
l’aportació de Joan Rifà i Munt i es va estrenar l’any 1928. 

L’any 1930 es posava en funcionament la Confraria de la Puríssima Sang, 
que feia funcions de coordinació de totes les activitats de la Setmana Santa 
manlleuenca. L’any 1932, es va estrenar de la Creu dels improperis, esculpi-
da al taller de Lluís Comas i decorada pel daurador Ramon Torrents de Vic. 
El juliol de 1936, a l’inici de la Guerra Civil, la majoria dels elements de la 
processó van ser destruïts.

Sortida del Sant Sepulcre de l’església de Santa Maria, any 1920 aprox. Cos d’Armats, any 
1920 aprox. Cos d’Estaferms, any 1920 aprox. Fons Gaja Joiers.
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L’edició de 1929 va mantenir el següent ordre de participants:

• Llambrots
• Cos d’armats
• Improperis
• Primer pas o misteri (Oració a l’hort)
• Improperis 
• Segon pas o misteri (Flagel•lació)
• Senyores
• Improperis
• Cantors d’El Record
• Improperis
• Tercer pas o misteri (Coronació)
• Improperis
• Escolania parroquial
• Quart misteri (Natzarè)
• Senyors sense vesta
• Improperis 
• Cinquè pas o misteri (Cruci% cat)
• Improperis
• Senyors amb vesta
• Penó de la Germandat dels Dolors 
• Schola Cantorum 
• Verge dels Dolors voltada dels dotze apòstols
• Les tres Maries
• Cos d’estaferms i hebreus 
• Sant Sepulcre
•Improperis
• Junta d’Obra Parroquial
• Comunitat de sacerdots, Ajuntament, i autoritats militars i judicials

Pas del Natzarè, any 1920 aprox. Fons Gaja Joiers
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La represa a la postguerra: de 1939 a 1955

Després de la Guerra Civil Espanyola, la processó del Sant Enterrament es 
va recuperar lentament. Poques setmanes després de % nalitzar la confron-
tació, només estava formada per una creu, improperis, cantors d’El Record, 
cors, Sant Crist, sacerdots i autoritats. 

L ’any 1942, es va recompondre la Congregació de la Puríssima Sang. Aquell 
mateix any es va estrenar un nou cruci% x, obra de l’escultor manlleuenc 
Ramon Pujol. I nous vestits per als armats; reapareixien els grups d’hebreus 
i apòstols.L’edició de 1944 va oferir importants novetats. S’estrenava un nou 
Sant Sepulcre, obra de l’escultor Josep M. Camps i Arnau, pagat per les Fi-
lles de Maria. L’acompanyaven el nou cos d’estaferms i la nova Confraria 
Menor del Sant Sepulcre. També s’estrenaven els nous llambrots, decorats 
pel polifacètic Francesc d’A. Pujol, que duien els seminaristes manlleuencs.

Els estaferms van estrenar nous uniformes el 1947 i en aquesta data es cons-
tituïa la Confraria Menor de la Verge dels Dolors, que assumiria la recupe-
ració del pas de la Dolorosa l’any següent. El 1949, gràcies a l’aportació del 
jovent manlleuenc, organitzat en nova confraria menor, es recuperava el 
pas del Natzarè, de l’escultor Silvestre Blasco. 

L’any 1950 s’inauguraven dos nous passos: la Confraria dels Elois, o dels 
metal·lúrgics, va estrenar el pas de l’Oració de Jesús a l’hort; i els alumnes 
del col·legi de La Salle, reunits en confraria, van afegir-hi l’escultura de la 
Soledat.

Dos anys després, el 1952, el gremi del sector tèxtil o Clarets va estrenar 
el pas de la Verònica, que conduïa la confraria del mateix nom, i també va 
iniciar la participació el pas de Jesús a la columna o de l’Assotament, que 
reunia obrers i patrons d’indústries diverses reunits en la Confraria Menor 
de la Flagel·lació. 

Finalment, el 1953, el gremi del sector agrícola i ramader va recuperar el 
tercer misteri o de la Coronació d’espines com ja havia conduït abans de 
la Guerra Civil. Aquell any, segons els càlculs fets aleshores, van participar 
1.160 persones en la formació de la processó i es va mesurar que, en qualse-
vol punt, la durada del pas del seguici era de 58 minuts. 

Exposició de passos a la plaça de Dalt Vila, dècada de 1950. Fons Gaja Joiers. Pas de la 
Coronació d’espines a la plaça de Dalt Vila, dècada de 1950. AMMA. Fons l’Abans. Família 

Gaja Rifà. 
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La composició de l’any 1952 va ser la següent:

• Grup capdavanter amb els Llambrots
• Cos d’armats
• Cantors d’ El Record
• Penó dels Elois
• Confraria de Sant Eloi i el pas de l’Oració a l’hort. 
• Orquestra i presidència
• Confraria de la Flagel•lació amb el seu pas
• Confraria de la Coronació d’Espines
• Creu dels improperis
• Confraria i pas del Natzarè
• Confraria de la Verònica amb el pas
• Cos de portants del Sant Crist i penitents amb vesta negra
• Senyors sense vesta
• Schola Cantorum
• Apòstols
• Confraria de la Dolorosa amb el pas
• Tres Maries
• Senyores
• Cos d’estaferms
• Penó del Sant Sepulcre
• Confraria i pas del Sant Sepulcre escortat per la Guàrdia Civil
• Confraria i pas de la Soledat 
• Alumnes i exalumnes del col·legi del Sagrat Cor 
• Banda de música
• Autoritats

Confraria de la Mare de Déu dels Dolors. AMMA. Fons l’Abans. Família Pujol Llagostera. 
Armats i cantants d’El Record, any 1963. Foto Ramon Sitjà. Fotogra% a Sitjà. Catorze creus 
penitencials, any 1958. Foto Arxiu Valls. Els apòstols davant del pas de la Mare de Déu dels 
Dolors, any 1958. Foto Arxiu Valls.
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Auge i declivi de la processó: de 1956 a 1970

El 1956, la processó va passar a fer-se el vespre de Divendres Sant, reservat 
al “dia del Calvari”, en aplicació de les reformes litúrgiques decretades pel 
papa Pius XII.

Aquells foren els anys de màxim esplendor de la processó del Sant En-
terrament. Malgrat les bones perspectives, el 1964 va esdevenir un punt 
d’in3 exió que havia de dur la processó cap a una pèrdua de participants 
irrefrenable i comportar-ne la desaparició a principis del decenni següent. 
Cada vegada més es feia evident una contradicció: mentre els espectadors 
anaven en augment, els congregants disminuïen. 

Uns dies abans de l’edició de 1965, les confraries menors van fer una crida 
que reclamava una major participació. Malauradament, però, algunes de les 
agrupacions no van poder cobrir les places necessàries. 

La processó de 1970 encara es va celebrar amb certa magni% cència. L’any 
següent es preveia una nova edició amb el mateix nivell. Just abans de Se-
tmana Santa, els diversos col•lectius implicats treballaven per dur-la a ter-
me. Malauradament, una persistent pluja va aigualir els desitjos i el seguici 
no va poder-se celebrar. 

De manera semblant, el 1972, la Confraria Major de la Puríssima Sang es 
va proposar fer la processó, especialment vista la voluntat de l’any anterior 
que s’havia vist frustrada per la inclemència meteorològica. Aquell any, per 
segon any consecutiu, la pluja va impedir que la processó sortís al carrer 
quan ja estava tot a punt.

Arribat l’any 1973, la incertesa sobre la processó es va instal•lar en l’ànim 
dels manlleuencs. El recompte de possibles congregants proporcionà un 
nombre d’inscripcions insigni% cant que posava en risc l’organització i ja no 
es va convocar. La processó del Sant Enterrament de Manlleu es donava per 
desapareguda de% nitivament.

La darrera formació va ser: 

• Creu i estendards
• Llambrots
• Cos d’armats
• Cantors d’El Record 
• Confraria dels metal·lúrgics amb el grup escultòric de l’Oració a l’hort
• Orquestra Fonts 
• Confraria de la Flagel•lació amb el seu pas 
• Confraria dels pagesos amb el pas de la Coronació d’espines 
• Confraria del Natzarè
• Catorze creus penitencials 
• Confraria de la Verònica amb acompanyants del gremi dels o% cis tèxtils 
• Confraria del Cruci% x 
• Cor i “apòstols” 
• Confraria de la Dolorosa
• Les Tres Maries
• Estendard i cor del Sant Sepulcre, amb la seva confraria, i el pas del Crist 
jacent escortat per la Guàrdia Civil 
• Pas de la Soledat amb alumnes de La Salle 
• Creu dels Improperis 
• Estendard de la Confraria Major 
• Autoritats  
• Banda Municipal de Vic. 

Confraria dels Elois, any 1970. Confraria del Sant Sepulcre, any 1970. Confraria de la Verò-
nica, any 1970. Confraria de la Flagel·lació, any 1970. Els Estaferms, any 1970. Confraria de 
la Soledat, any 1970. Foto Arxiu Valls.
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC



Record de Setmana Santa. Quatre dècades sense la processó del Sant Enterrament de Manlleu. 
Exposició. Museu del Ter, del 20 de març al 4 de maig de 2014

�� � �� � ��� � � � 	 	 � 
 	 � � � � � � � 	 	 �� � � � � 
 � � 
 � � � � � � � 
 � � � � � 
 � � � ��� �  	 �� � � � � � �  � � �
� �

�� � � � � � � � � � ! "# $ % & '% (# )  ! *
"# $ % & '% ("# $ % +, ! - .

"# (



Record de Setmana Santa. Quatre dècades sense la processó del Sant Enterrament de Manlleu. 
Exposició. Museu del Ter, del 20 de març al 4 de maig de 2014



Record de Setmana Santa. Quatre dècades sense la processó del Sant Enterrament de Manlleu. 
Exposició. Museu del Ter, del 20 de març al 4 de maig de 2014

Totes les fotogra% es del reportatge, a excepció de les corresponents al dia de la inauguració, són del 
Lluís Grané.
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ACTIVITATS EN PARAL·LEL
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El dia 20 de març es va inaugurar l’exposició. En paral·lel es van programar una sèrie d’activitats. Visites guiades (dies 23 de març, 6 d’abril i 4 de maig. També un concert de polifonia religiosa a 
càrrec del Cord’Homes de Manlleu (fotogra% es de la dreta), així com una visita comentada als Passos de la processó (conservats a la parròquia de Santa Maria), així com un recorregut de l’antic 
Viacrucis a càrrec del comissari Joan Arimany. 
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ARTICLES RELACIONATS
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