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400è
ANIVERSARI
DE LA REIAL
CONGREGACIÓ
DE LA PURÍSSIMA
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PRESENTACIÓ

La nostra cultura festiva és d’una riquesa extraordinària, i això ho anem descobrint cada dia a mesura que 
passem els fulls del calendari. La Setmana Santa no n’és excepció i l’exemple el trobem a la Selva del Camp. 
L’any 2010 la Generalitat de Catalunya va declarar el Divendres Sant de la vila “Festa tradicional d’interès 
nacional”, un reconeixement que no és en va, atesa la riquesa que atresora i que acumula any rera any la 
Setmana Santa, amb la incorporació de nous elements recuperats del passat, com és el cas del Ball de la 
Mort (2002), la Passió o l’enregistrament i divulgació de la música sacra tradicional. D’altra banda, enguany 
celebra els 400 anys de la constitució de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, que és l’organitzadora 
dels actes principals d’aquestes celebracions religioses i festives.

En aquest marc de tradició i cultura enguany s’escau celebrar a la Selva del Camp la XXI Trobada d’Armats. 
Em sembla que aquest es un dels llocs ambientals més propicis per fer-ho, o amb una plàstica especial, per 
la geografia i els elements arquitectònics de la vila. Aquestes trobades tenen distintes i variades connotacions, 
totes a la vegada interessants i valuoses. Del sentit de l’agrupament i el coneixement entre corts, soldats, 
capitans o músics dels pobles de la comarca, en sorgeix una millora col·lectiva en el propi treball. I no vull 
deixar de parlar del manteniment i foment d’una cultura festiva que fa del poble de Catalunya un dels més 
representatius de la Mediterrània.

Desitjo que aquesta ja tradicional trobada anual d’armats esdevingui ocasió de nous coneixements i 
experiències, tant per als actors com per als espectadors.

IV SEGLES DE SENTIMENT, TRADICIÓ I FIDELITAT 

Des de fa més de 400 anys la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de la Selva 
del Camp, més coneguda al poble com la Confraria de la Sang, és un referent ineludible del costumari selvatà.

Els nostres Armats sempre han identificat la nostra processó. Es tracta d’un grup d’homes vestits a la semblança 
dels legionaris romans de l’època de Jesucrist. Pretorians que imposen rigor i autoritat i configuren aquesta 
singularitat  única que els ha fet esdevenir simbòlics i icònics de la nostra Setmana Santa. 

Avancen a pas lent, repiquen la terra amb les seves llances, al ritme del timbal i el toc de trompeta –el cèlebre 
pas de la Sang–, combinat amb els trenats i destrenats de les seves desfilades, fan que la processó traspuï aquest 
sentiment que emociona totes les persones que la contemplem.

Des de fa anys, sense interrupció (tret de les guerres i la meteorologia) els armats selvatans han marcat la 
processó del nostre poble. La Generalitat, l’any 2010, va reconèixer aquesta trajectòria declarant el Divendres 
Sant de la Selva com a festa tradicional d’interès nacional. Enguany acollim dins els actes del 400 aniversari 
de la fundació de la Confraria de la Sang, la XXI ena edició de la “Trobada d’Armats” com una confirmació 
més de la vitalitat de la nostra identitat cultural i religiosa popular. 

No veureu una realitat nova, ni fruït d’un dia. De fet, la Confraria de la Sang és l’entitat més antiga de la Selva 
i la que compta amb un major nombre de socis. Fins a 600 famílies del nostre poble en formen part. Durant 
aquests darrers anys la confraria ha renovat molts elements que surten a la nostra processó i ha fet un esforç 
addicional per promoure la tradició i les activitats vinculades amb la Setmana Santa selvatana. Vull, com a 
alcalde de la Selva, reconèixer i agrair explícitament el treball abnegat i altruista de tants i tants selvatans en 
aquest empeny col·lectiu tan distingit.  

La vitalitat d’un poble es manifesta també mitjançant la seva identitat i empremta cultural i associativa. En 
aquest sentit som un poble ric, viu, vigorós i actiu que manté vigents tradicions centenàries que són, alhora, 
d’una transcendent actualitat com tindreu l’oportunitat de comprovar tots aquells que vingueu a gaudir de 
la Trobada d’Armats i de la nostra Setmana Santa. 

Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona

Josep Masdeu Isern
Alcalde de la Selva del Camp  

Ajuntament de la Selva del Camp
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El dia 31 de març a les 21h al Castell s’iniciaran
els actes de celebració dels 400è aniversari de
la Confraria de la Sang amb les CONFERÈNCIES:

“LES CONFRARIES MEDIEVALS:
SOLIDARITATS I DEVOCIÓ”
a càrrec de la Dra. Francesca Español,
professora d’Història de l’Art de
la Universitat de Barcelona i

“400 ANYS DE
LA CONFRARIA
DE LA SANG”
a càrrec de Quim Masdeu Guitert.

Tot seguit, inauguració de l’EXPOSICIÓ

“400 ANYS DE LA CONFRARIA
DE LA SANG A LA SELVA” 
Del 31 de març al 17 d’abril es pot visitar
els Diumenges i Divendres Sant de 11 a 14 h
del matí al Castell.

31 DE MARÇ - 21H
AL CASTELL LA SELVA DEL CAMP

La Reial Congregació de la Puríssima Sang de 
Nostre Senyor Jesucrist de la Selva del Camp, 
coneguda popularment com a Confraria de la Sang, 
és l’entitat més antiga i arrelada dins la societat 
selvatana, amb l’objectiu principal d’organitzar, 
mantenir i promoure la nostra Setmana Santa, 
activitat que porta realitzant des de l’any 1617.

La gran participació, el respecte i l’estima que 
els selvatans mostren envers la Setmana Santa ha 
consolidat el nostre Divendres Sant com a festa 
tradicional d’interès nacional, amb una menció 
especial al Viacrucis al Calvari, declarat també com 
a element festiu patrimonial d’interès nacional 
des de l’any 2010.

Enguany tenim el goig, el plaer i l’orgull de celebrar 
el 400è aniversari que la Confraria de la Sang 
organitza les nostres professons. Els actes principals 
que hem preparat per a la celebració d’aquesta 
efemèride són la realització d’unes conferències 
a càrrec de la Dra. Francesca Español i Beltran i 
Joaquim M. Masdeu i Guitert, i  la inauguració de 
l’exposició “400 anys de la Confraria de la Sang 
a la Selva”, el proper divendres 31 de març, així 
com l’organització de la XXI Trobada d’Armats 
de les Comarques Tarragonines que es realitzarà el 
diumenge 2 d’abril de 2017.

La Selva del Camp acollirà per segona vegada 
aquesta tradicional trobada, ja que l’any 1993 es va 
fer a la nostra vila la II Trobada, coincidint també 
amb la celebració del bicentenari de les Reials 
Ordinacions de la Confraria, amb la participació de 
13 agrupacions d’Armats de les poblacions veïnes.

Aquest any el poble de la Selva podrà viure la 
trobada d’Armats més nombrosa que s’ha fet fins 
al moment, amb la participació de 24 agrupacions 

i un total aproximat de 900 armats que desfilaran 
pels carrers de la nostra vila. És la nostra il·lusió i 
voluntat aportar als nostres convilatans i visitants 
una mostra de la riquesa tradicional i cultural que 
les nostres poblacions han gestat al llarg dels segles 
al voltant de la celebració de la Setmana Santa, i en 
concret en la figura dels Armats i Manaies.

El logotip que identifica la XXI Trobada d’Armats 
ha estat dissenyat i cedit a la Confraria per l’artesà 
picapedrer selvatà Florenci Andreazini i Balsells, 
inspirat en el “rendiment” d’armes que els Armats 
de la Selva fan al raval de Sant Rafael en passar 
el Sant Crist de la Sang i la Soledat durant la 
processó de l’Agonia de Divendres Sant. Aquest 
logotip aconsegueix reunir la senzillesa, l’austeritat, 
la bellesa... valors que defineixen també la nostra 
Setmana Santa, i en donem les gràcies al seu autor.

Volem expressar el nostre reconeixement i agraïment 
a totes les Agrupacions d’Armats participants i que 
cada any formen part d’aquesta tradicional Trobada 
de forma totalment desinteressada. També als 
armats de Tarragona i Mataró, que han acceptat la 
nostra invitació en motiu de la celebració dels 400 
anys d’història i  per la vinculació que la Confraria 
de la Sang de la Selva té amb aquestes respectives 
poblacions. A la Diputació de Tarragona, a 
l’Ajuntament de la Selva, als establiments locals i 
empreses col·laboradores, i al centenar de voluntaris 
que ens han ajudat a fer-ho possible. A tots ells 
moltes gràcies!!!

La Confraria us convida a gaudir dels actes 
de celebració del 400è aniversari i a participar 
activament en tots els actes que organitza durant la 
Setmana Santa d’enguany. 

Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J

REIAL CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NSJ
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El nom se’ls dóna perquè van armats, amb les 
llances, alabardes o espasa. En altres indrets, so-
bretot a les comarques de Girona, també se’ls 
anomena manaies, essent aquesta denominació 
d’origen incert. Hi ha qui suposa que el nom 
prové de l’antiga arma que utilitzaven les cohorts 
pretorianes, una mena de destral de doble tall, i 
una altra versió, contemplada per Joan Amades, 
el relaciona amb l’antic capità dels armats de Bar-
celona Joan Menaies, que es féu anecdòticament 
famós després de ser apallissat per ordres d’un an-
tic rei espanyol que, en ser rebut per un grup de 
falsos soldats romans vestits amb parracs, cregué 
haver estat burlat. Sigui com sigui, anomenem 
capità Manaia el personatge que comanda els ar-
mats a les nostres processons.

Els armats de Reus i Mataró estan documentats el 
1705, els de Girona el 1751, els de Lleida el 1753 
i els de Tarragona el 1778. En tots els casos  són 
citats per primera vegada però amb constància de 
ser anteriors. Tenint en compte que les processons 
surten de les esglésies al carrer després del Concili 
de Trento (1545-1562), la de Tarragona és citada 
ja el 1550 i, per tant, possiblement sigui la més 
antiga de Catalunya.

A la Selva, en el capítol de la Sang del 25 de març 
de 1795, es decideix de fer uns armats com els de 
Tarragona si s’aconsegueix reunir els diners entre 
tots els congregants. Fins l’any següent no s’acon-
segueix reunir el cabal necessari. Després d’ex-
aminar el vestit de mostra que els subministra el 
Sr. Francesc Icart de Tarragona es resol de fer-los 
iguals excepte les faldilles i les calces tal com con-
sta en les actes: per rahó del vestit i morrió, volia 
per quiscun (sense calces, fandilles i alabardes) 10 
lliures. Interpretem que en parlar d’un morrió 
nou es tractava de renovar el vestuari i, per tant, el 
vestuari dels armats ja existia anteriorment.

Vestien a l’ussantsa romana, inspirada en les 
figures dels retaules que acostumaven a presen-
tar la vestimente contemporània, no pas la de 
l´època reflectida. El morrió era el capell mil-
itar alt, amb visera i galteres, que protegia el 
cap i la cara del soldat, i les alabardes eren les 
armes semblants a una llança d’uns dos metres 
de llargària que, sota la punta té a un costat una 
destral de tall convex, pla o còncau i, a l’altre, 
una punta o ganiveta (punxeguda o corbada 
avall com un garfi). Tant un element com l’al-
tre no formaven part dels uniformes romans 

ELS ARMATS
A les processons de Setmana Santa, els anomenats Armats són els personatges que obren la desfilada 
immediatament després dels gonfanons o estendards de la confraria de la Sang i que van abillats 
de soldats romans basant-se en una tradició llegendària segons la qual Ponç Pilat havia enviat una 
guarnició de legionaris la nit de la mort de Jesucrist per comprovar si, tal com s’havia dit, hauria 
ressuscitat. Segons l’historiador Ramon N. Comas i el folklorista Valerià Serra i Boldú, els armats 
aparegueren a les processons de Setmana Santa quan el pare Epifià Cedó, de l’Ordre de Servites, cap 
al 1663 va establir, al seu convent de Nostra Senyora del Bon Succés de Barcelona, la Confraria de 
Nostra Senyora dels Dolors.
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sinó de la soldadesca europea que perdurà fins 
al segle XVIII. Així vestien els nostres armats 
fins al 1968 en què adoptaren el vestuari actual 
més d’acord amb el cànon històric i com ens té 
acostumats el gènere cinematogràfic del peplum.

El 1800 el capítol determinà que el càrrec d’ar-
mat fos de per vida i franc d’anualitat. Aquell 
any els components eren tretze, comptant el 
capità, més un tambor, vital per marcar el pas 
als armats. Diferents vegades s’adobaren les al-
abardes, els vestits i el calçat. El 1857 es feren 
unes samarretes de color carn per no ensenyar 
la roba, el 1860 unes bruses i el 1864 uns pan-
talons. L’any 1905 es renovà tot el vestuari.

Si bé primerament els armats eren confrares que 
desfilaven sense cobrar a canvi d’estar lliures de 
l’anualitat, pels voltants de 1886 rebien dos rals 
cadascun i, en anys successius les quantitats anar-
en augmentant.

A partir de 1939 en què, després de la guerra 
civil, es recuperaren les processons i a poc a poc 
s’incorporaren els elements que havien desapa-
regut arran de la revolta iconoclasta de 1936, 
en absència dels armats, obrien les processons 
una secció de Falange. Fins a l’any 1943 en el 
qual Pau Ollé, de pròpia iniciativa, llogà pel 
seu compte a Reus 15 vestits d’armats (12 sol-
dats, el capità, un oficial i el tambor). En anys 
següents, de les despeses de lloguer se’n feu càr-
rec la confraria i el 1947 es llogaren dos vestits 
més per tal de reforçar la guàrdia que es feia al 
Sant Sepulcre el Divendres Sant.

Amb alts i baixos, tant de despeses com de 
participació, els armats van ser presents a les 
manifestacions de la Setmana Santa fins al 1968 
quan s’estrenaren els vestits actuals adquirits a 
la casa Roura de Figueres per un total de 78.915 
pessetes per a la qual despesa es féu un crèdit a 
la Caixa Rural.

L’any 1993, tot commemorant el bicentenari de 
les noves ordinacions de la Congregació de la 
Puríssima Sang de NSJC, la Selva acollí la Sego-
na Trobada d’Armats de les comarques meridi-
onals de Catalunya, en la qual van prendre part 
12 agrupacions, a banda de la local (Montblanc, 
Reus, el Vendrell, Alcover, Constantí, el Morell, 
Riudecols, Riudoms, Vilallonga, Vilaplana, Flix i 
una representació de Badalona). Per a aquesta oc-
asió, l’Ajuntament donà l’estendard en forma de 
làbarum amb el lema SPQR coronat per l’Àliga 

romana, obrat per l’artesà Antoni Tella de Sant 
Jaume d’Enveja,  que des d’aquella data encapçala 
la comitiva a les processons del Divendres Sant.

Popularment els armats són una mena de guàr-
dia d’honor que obren les processons, abans 
de la creu parroquial, però, també presents an-
tigament a la funció de l’Agonia o de les Set 
Paraules, fent guàrdia a banda de la imatge del 
Sant Crist o del Sant Sepulcre al Monument. 

Comandats pel capità manaies, mot que el poble 
assimila, més enllà del seu origen etimològic, al 
fet de manar; en imitar les milícies, dóna les 
ordres a la tropa en castellà (“Paso regular, ar!”) 
tot i que, en alguna època, ho ha fet en llatí per 
considerar-se més versemblant. Hi ha, també, 
l’oficial, que llueix l’espasa i, sobretot, el timbaler, 
que marca el ritme de la marxa. El corneta o 
trompeter va ser afegit a la postguerra, ja que an-
tigament, a la processó, només hi figurava el que 
anava vestit de vesta. De manera anecdòtica, 
alguns informants ens parlen que, antigament, 
els armats eren la gent més estripada i com en 
les guàrdies que feien al monument, corria l’anís 
entre el retén que esperava a la sagristia i, de tant 
en tant, a algun li pujava l’alcohol al cap i queia 
rodó, amb l’escàndol consegüent. Els armats, 
de fet, en els seus càrrecs més destacats ens han 
donat força personatges pintorescos. És tradició 
que el Divendres Sant, en baixar del Calvari de-
sprés del viacrucis, i abans de la processó del 
matí, els armats acostumin a fer un esmorzar i 

refresc col·lectiu, el qual per la seva abundància 
distorsiona l’esperit de la penitència quaresmal 
almenys pel que fa al dejuni ja que, l’abstinèn-
cia de menjar carn sí que s’acostuma a respectar.

A ritme de timbal, els armats avancen amb pas 
regular toc picant amb la llança a terra: Xim, 
xim, pom!, com imitaven la canalla amb una 
canya i un pot aixafat amb pedretes a l’interior. 
En alguns moments utilitzen una coreografia 
diferent com és fer la cadena i quan, en creuar-
se amb el Sant Crist capgiren la llança cap a 
terra i s’acoten en senyal de respecte al crit de 
rindan armas! En incorporar-se a les processons 
l’any 1986 el nou pas de la Pietat o del Daval-
lament, el Dijous Sant a la nit és traslladat des 
de l’església de Sant Rafael a la parroquial amb 
l’acompanyament de les vestes i dels armats, en 
aquest cas en silenci.

En la nostra memòria col·lectiva i com passa amb 
les melodies característiques de la nostra Setma-
na Santa, ressonen els sons del toc de trompeta i 
el pas rítmic del armats al so del timbal, com ens 
recorda el poeta Ramon Blasi i Rabassa:
 
     Dins la nit il·luminada
     ara hem vist passar els armats,
     i el timbal que el pas els guia
     té un to greu de Dijous Sant
     que ressona endintre, endintre
     de cada un dels selvatans.
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HORARI I PLÀNOL RECORREGUT

Pavelló Municipal d’Esports

C/ Joan Domingo

Avda. Puig i Ferreter

C/ Major

Els Ponts

Plaça de les Pletes (Foto)

Plaça de Simó Salvador
(Avituallament)

Raval de St. Rafael

C/ Hort dels Ferros

C/ del Vilar

Portal d’Avall

Passeig Josep Cristià
(Fins davant la Caixa on hi haurà la 
grada amb les autoritats i es farà l’entrega 
de cintes i obsequis).
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Passatge de la Carnisseria

Raval de Sant Pere
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Raval Sant Pau
Raval de Sant Rafael

Avinguda de la Llibertat

Raval de Sant Pere

Carrer de Paretdelgada

Carretera la Selva-A
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Carrer de Tarragona
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Carrer Major

Avinguda de Joan Puig i Ferreter

Carrer de l’Horta
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AGRUPACIONS PARTICIPANTS
Armats de la Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J d’ALCOVER

Associació Filantròpica Cultural Pretorians Armats de L’ARBOÇ

Armats dels Dolors de BELLPUIG

Associació d’Armats de LES BORGES BLANQUES

Armats de la Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J de CAMBRILS

Armats de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang de CONSTANTÍ

Armats de la Confraria del Sant Enterrament de L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Confraria d’Armats de FLIX

Los Armats dels Set Dolors de JUNEDA

Armats de MASPUJOLS

Armats de MATARÓ

Armats de la Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J de MONTBLANC

Armats de la Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J de MONTBRIÓ DEL CAMP

Armats de MONT-ROIG DEL CAMP

Agrupació d’Armats del PLA DE SANTA MARIA

Armats de LA POBLA DE MAFUMET

Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J de REUS

Armats de RIUDECOLS 

Armats de la Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J de RIUDOMS

Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J de LA SELVA DEL CAMP

Armats de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J de TARRAGONA

Armats de VALLS

Armats del VENDRELL

Armats de VILALLONGA DEL CAMP

10:30H. DESFILADA - 12:00H. ENTREGA DE RECORDS I CINTES COMMEMORATIVES
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AGROMECÀNICA HORTET
AGROTURISME MAS DE SERRA

AGUSTENCH MOTO EQUIP
ALUMINI I PVC JOSEP LL. SALVAT FIGUERAS

ASSEGURANCES LOURDES CAMAFORT
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

BAR L’ESTACIÓ
BAR MASDEU

BAR RESTAURANT LA SELVA
BDEGUST

BELÉN ESTILISTES
BIKESPORT-MOTO ABEL, S.L.

BOTIGA DE ROBA M.SALOMÉ
CAFETERIA I RESTAURANT ELS FLOCS

CARNISSERIA CA L’ANTON
CARNISSERIA CASA DANIEL

CARNISSERIA PEPITA
CARNISSERIA SÍLVIA

CASA RURAL LA TRAMPA
CAVALLÉ TÈXTIL.COM

CENTRE D’ESTÈTICA DIANA
CIDE

COMERÇ M. CARME ANGUREN
CONFECCIONS CORI
CONSTÈCNIA 3, S.L.

CONSUM SUPERMERCAT
COSELVA, Sccl

DISBO VILALTA
ELECTROMECÀNICA CABRÉ

EL RACÓ DE L’HORT
EL RECER CAN MIQUELÓ

ESTANC PRATS
EXCAVACIONS MASDEU
EXCAVACIONS ROIG, S.L.

FARMÀCIA PUNSOLA
FERREPROXIM

FERRETERIA ROS
FICSER ASSESSORS, S.L.

FLECA PASTISSERIA TURDIU
FLORISTERIA FORTUNY

FORN DE PA JOSEP PRATS
FORN DE PA LA PUJADA

FRUITES LA SELVA
FUSTERIA COGUL, S.L.

GRUP SALVAT
GRUPO SOLARCA

HOTEL MONUMENTAL MAS PASSAMANER
INDÚSTRIES GARRIGA

INSTALFER
INSTAL·LACIONS DOMINGO

INSTAL·LACIONS ROAL
JAUME PERRUQUERS

JIMENEZ I FIGUERERO, S.L. (DIA)
L’AVELLANERA

LA CUINA
LA DEFENSA AGRÀRIA

LA TUPINA
L’ESCORÇA PINXOS I VINS

L’ESPÍGOL ECOBOTIGA & ECOESPAI
LITOGRAFIA SÍNTESIS

LLIBRERIA RV
MARCEL PUIG ASSESSOR

MAS-VI FITNESS
MERCERIA MAÑANI
NATALIA 7 D’AIRE 9
NOU LOOK RAQUEL

PENTINA’T PERRUQUERIA
PERRUQUERIA CABELLS
PERRUQUERIA ISABEL

PINTURES GERMANS LÓPEZ
PLANXISTERIA JOSMAR

PUB TRAMUNTANA
QUEVIURES I VERDURES QUERALT

REMOLINS PERRUQUERIA
RESTAURANT ERMITA PARETDELGADA

TALLER DE JOIERIA LA SELVA
TALLER DE PEDRES NATURALS FLORENCI

ANDREAZINI
TALLER DIESEL LA SELVA

TALLER ELECTROMECÀNIC I SERRALLERIA 
GIRONA

TALLERS MASSANA SERVEIS I REPARACIONS
TALLER OCTAVI OLLÉ

ESTABLIMENTS I EMPRESES COL·LABORADORES

PATROCINA:ORGANITZA:

REIAL
CONGREGACIÓ
DE LA PURÍSSIMA
SANG DE NSJ


