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CONEIXENT LA SANG
17 .- Armats de La Sang

Els Armats són una secció de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist i són una simulació dels antics soldats romans que acompanyaren a
Jesús a la crucifixió.
A Reus són la Guàrdia d’Honor del Sant Crist de la Sang, escortant-lo en tots els actes
que presideix; també encapçalen totes les desfilades processionals de la capital del
Baix Camp durant els Dies Sants.
Coneguts com Armats de la Sang, o senzillament com els Armats, són una de les
entitats més antigues i tradicionals reusenques tant per la seva primera data d’aparició,
10 de març de 1705, com per ser presents en quasi tots els actes de la Setmana Santa
i per la seva popularitat entre els reusencs.
El nombre d’Armats fins abans de l’esclat de la Guerra Civil no passà de vint
components. Però per primera vegada, a la Setmana Santa de 1948, desfilaren
cinquanta Armats, un fet que va quedar ben marcat a la societat reusenca de llavors,
donant una importància que encara avui dia es recorda.
Entrant la dècada dels vuitanta la formació romana viu un impàs de poc esplendor. A
principis dels noranta s’intenta recuperar la brillantor perduda d’antuvi. Components
veterans de la formació romana de llavors es van mostrar inquiets per conservar i
recuperar la tradició del tri centenari cos dels Armats reusencs.
Molts temps més tard, l’any 2007, durant el clavariat del Dr Josep Maria Roca, després
d’anys de reivindicacions per nous vestits, la Reial Congregació de la Puríssima Sang,
amb la col·laboració de diverses entitats tant públiques com privades, va adquirir vint-iset uniformes nous, suficients pel nombre d’Armats que hi havia llavors. L’any 2008 es
van adquirir dos més i el 2011 en el clavariat Sr Josep Altes es va adquirir un trentè
uniforme.
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Des de llavors la Cohort ha seguit creixent any rere any fins arribar a superar els
quaranta components la Setmana Santa de 2014. Per tant, part de la nostra formació
es va tornar a vestir amb els uniformes antics de 1948.
L’any 2015, durant el clavariat del Dr Francesc Paris, amb motiu dels 310 aniversari
dels Armats de la Sang, s’engega la campanya “#50éspossible” que assoleix la fita de
cinquanta components i l’adquisició de la resta d’uniformes per cobrir el mig centenar
d’Armats, i l’any 2016 es celebra l’èxit davant de la ciutadania de Reus amb una Gala
Cloenda al Teatre Bartrina de Reus.
L’any 2017 es torna la rememorar aquest agraïment a la ciutat i als congregants de la
Reial Congregació amb una exhibició extraordinària a la Pl. Llibertat en el II Milites
Romanorum.
El pas dels Armats. Pas de la cadena.
És un pas autòcton, exclusiu i característic dels Armats de la Sang de Reus.
Consisteix en “picar” la llança al terra avançant el peu dret simultàniament a cada cop
de llança, arrossegant el peu esquerra al caminar, tot plegat amb una freqüència d’un
cop de llança per segon aproximadament. El cos de l’Armat s’inclina uns 33º a
l’esquerra respecte a la llança, la postura del braç dependrà de l’alçada de l’Armat; la
mà dreta subjecta la llança. Pel que fa a la mà esquerra aquesta subjecta l’escut, el
braç es portarà pegat al cos en posició perpendicular al terra a fi que no es vegi que
l’escut oscil·la de dreta a esquerra.
Aquest estil de desfilar és únic a Reus i arreu; encara no s’ha trobat cap grup d’Armats
que simulin o facin aquest pas tan especial i potent. A aquest Pas, anomenat també
Pas de la Cadena, se li dona més esplendor quan va acompanyat de les diferents
“Cadenes” (variacions de la Cohort Romana imitant un trenat), i que amb el ventall de
colors de les capes i serrells dels Armats es torna visualment espectacular i atractiu
pel públic que assisteix a veure’l.
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Les Cadenes actuals són:
.- Les cinc llagues: simulant les cinc llagues de Jesús a la Creu.
.- El Pílum: imitant la forma de l’antiga llança romana.
.- La creu doble.
.- Fila de quatre.
.- La Corona d’Espines.
.- L’Espiral.
Enguany s’han estrenat dues de noves:
.- L’ Amargura.
.- La Llançada dels Salvador.
Dins la Cohort Romana hi ha un Armat que porta un mocador al coll de color blanc, el
Fuà Blanc de l’Armat Major. L’Armat Major presideix la Junta dels Armats de la Sang i
aquest simbolisme peculiar el destaca dins de l’esquadra romana quan es desfila.

Armat Major (2016)
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La Junta dels Armats de la Sang de Reus està composada de set Armats directius
més el Capità Manaies, en qualitat de membre permanent. Els càrrecs directius són:
Armats Major (president), Sots Armat Major (vicepresident), Escribent (secretari),
Administrador (tresorer), i tres Decurions (vocals). En les seves sessions de treball
assisteix el Sr. Clavari de la Reial Congregació i els Srs. Enllaços (membres de la
Junta de Govern delegats pel Sr. Clavari).
Per decisió assembleària, al ser escollit com a membre directiu, es comença pel càrrec
més inferior (Decurió 3r.) i cada dos anys es puja al càrrec superior, i així
successivament fins arribar a Armat Major. Quan es compleixen els dos anys d’Armat
Major aquest deixa definitivament la Junta dels Armats i passa a ser Armat Major
Emèrit i a ocupar sols el rengle jeràrquic que tenia dins la Cohort Romana.
El Capità Manaies és el membre permanent de la Junta dels Armats, en l’actualitat el
seu càrrec és de durada indefinida respectant la tradició antiquíssima de perduració en
els anys, fins la renúncia del propi Capità, o bé pel cessament per part d’una majoria
reforçada de l’Assemblea d’Armats, o bé pel cessament de la Junta de Govern de la
Reial Congregació.

De blanc el Capità Manaies.

Text: Secció del Armats de La Sang.
Fotografies: CMP
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