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Enyorança de “El Record” (II)
L’època més dura
Després de vuit anys de silenci de la revista “El Record”, però no dels actes
externs que se celebraven
durant la Setmana Santa,
la Congregació Mariana
de la mà del seu consiliari Hermenegild Solà i dels
congregants Josep Rifà
i Mas i Josep Vilanova i
Graells, s’anima a tornar
a publicar la revista santsetmanera. S’edita a l’impremta Fluvià de Manlleu
sota la direcció conjunta
dels tres personatges es-

Representació del Tercer Misteri
de Dolor dels escultors Morell i
Teys.

mentats. Aquell any 1928 s’estrena un nou pas “La Coronació d’Espines”
del taller de Morell i Teys. Els directors de la revista clamen per la creació d’una confraria que s’encarregués de la organització de la processó del
Dijous Sant i també del recapte de diners, amb les aportacions dels socis,
per aconseguir millores del vestuari i creació de nou passos. S’adonen que
alguna de les confraries actuals, gràcies a les aportacions que fan els seus
confrares amb més possibilitats econòmiques que altres, sembla que vulgui
fer la competència a les altres en majestuositat i riquesa, objectiu que no vol
de cap manera el tarannà religiós dels manlleuencs.

L’escut de la Confraria de la Puríssima Sang i
portada de la revista El Record del 1929.

L’any següent tornen a repetir la necessitat d’aquesta confraria que equilibraria la vistositat de totes plegades. Aquest prec pren forma el 1930 quan,
juntament amb “El Record”, s’adjunta una butlleta d’inscripció a la nova
confraria que s’ha batejat amb el nom de “Puríssima Sang”. La idea té un èxit
sense precedents i són multitud els manlleuencs que s’hi fan confrares amb la
promesa d’assistir, no només a la processó del Dijous Sant, sinó a les altres
dues processons i als actes religiosos de la Setmana Santa. Aquest any Josep
Rifà assumeix en solitari el càrrec de la direcció de la revista, càrrec que dura
fins el 1936 quan l’alçament dels militars i la corresponent venjança dels
contraris ofega durant tres anys les manifestacions religioses de Catalunya.

Aquest èxit inesperat de la nova confraria es veu enterbolit per l’arribada
de la II República amb el seu caràcter anticlerical. L’any 1931 les autoritats
encara hi assisteixen amb caràcter oficial però serà la última assistència oficial d’aquesta tongada. Acollint-se a l’article 26 de la Constitució de la nova
República, les autoritats han de deixar d’anar-hi els següents anys, encara que
a nivell personal sí que hi assisteixen les màximes autoritats civils manlleuenques. L’any 1932 s’estrena la “Creu dels Improperis” i es fa una processó
sota l’amenaça permanent dels anticlericals que volen suprimir qualsevol
manifestació religiosa i sabotegen la processó amb el llançament de petards.
Aquests contraris aconsegueixen que l’any 1933 i el 1934 es prohibeixi la
processó, tot i que aquest últim any, més de 4.000 manlleuencs es concentren
a l’església el Dijous Sant per protestar per la prohibició d’una tradició, com
és la processó del Dijous Sant, que senten molt seva. Aquesta manifestació
pacífica dóna el seu fruit i el 1935 torna a sortir la processó amb més assistència que mai. Res fa pensar en el què passaria l’any següent. La majoria
catòlica de Manlleu encara pensa que es podrà aturar l’anticlericalisme de la
República canviant algun dels articles de la Constitució.
L’alcalde i els càrrecs de l’ajuntament
hi assisteixen a nivell particular tot i les
crítiques dels consellers esquerrans. Però
serà l’últim cop que ho fan abans no esclati
la guerra, ja que el 1936, tot i que surt “El
Record”, es prohibeixen les processons i
tots els actes externs com el Combregar
General o el Via Crucis.
Cap manlleuenc imagina durant la
Quaresma, la imminent persecució clerical que es portaria a terme uns mesos més
tard amb la crema de tots els passos de la
processó de gran valor artístic, la fatídica
nit del 21 de juliol de 1936.

Portada de El Record del 1936.
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SANTA MARIA

GRÀCIA

MISSES
Dilluns 22, a les 9:.esposos Jaume Collell i Josefa Serra. Dimarts 23, a les 9: Josefina Costa.
Dimecres 24, a les 9: a la Mare de
Déu de Lurdes. Dijous 25, a les
9: família Poblet Freixa. Divendres 26, a les 9: esposos Miquel
i Josefa i fills. Dissabte 27, a les
20: Pere Jufré Serrat Diumenge
28, diumenge de Rams, a les 12:
missa i benedicció de Rams: família Parés Sellarès; Josep March
Serra.

MISSES
Dissabte 27, a les 19. Diumenge
28, diumenge de Rams, a les 11:
missa i benedicció de Rams.

REUNIÓ DE
REDACTORS DEL FULL
Dilluns dia 22, a les 6 de la tarda
reunió dels redactors del Full.
CONSELL PARROQUIAL
Reunió dijous 25 a les 6 de la tarda. Fixarem els horaris de Setmana
Santa.
VIA CRUCIS
Cada divendres de Quaresma a
les 8 del vespre.
ADORACIÓ NOCTURNA
Pregària davant el Santíssim el dissabte 27, a les 7 de la tarda. Després, la missa anticipada del dia de
Rams.

VIA CRUCIS
Divendres 26, a les 7 de la tarda,
Via Crucis.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 22, a les 19: donants. Dimarts 23, a les 19: donants. Dimecres 24, a les 19: donants. Dijous
25, a les 19: donants. Divendres
26, a les 19. Dissabte 27, a les 18:
en acció de gràcies. Diumenge 28,
diumenge de Rams a les 10: Josefina Costa..A les 12 benedicció de
rams i missa.
EXÈQUIES
José Castillo López (74 anys) C/
Torrent i Garriga, 32.
Joan Collell Serra (91 anys) Ctra
d’Olot, 32.
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